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ـبـی، عضـو   ـی این ھفته حسین حـب
ھیات مدیره کـانـون ھـمـاھـنـگـی  
شوراھـای اسـالمـی کـار اسـتـان  
تھران و عضـو دیـگـری از سـتـاد  
ـم اسـالمـی، از افـزایـش   مزد رژی

 ھزار تـومـان  ٤٦٠ کف دستمزد به  
ــرا  .  خــبــر داد  ــب ظــاھ ــی ــن تــرت ــدی ب

کمیته مزد جمھوری اسالمـی بـه  
ھمان رقمی بازگشته است که در  
ھمان اوائل شروع به کار سـیـرک  
ـر سـر   مسخره، گمانه زنـی شـان ب

 .  دستمزد کارگران اعالم کرده بود 
نزدیک به دو مـاه اسـت کـه  
ـتـه   این جنابان تحـت عـنـوان کـمـی
مــزد شــورایــعــالــی کــار غــور و  
ـنـه   تفحص میکنند، از سـبـد ھـزی

  ٢٢ کارگری بر اساس مـحـاسـبـه  
ـم کـاالی اسـاسـی زنـدگـی و   قل
مبالغی چون یک میلیون، یـک  
میلیـون و یـکـصـد ھـزار تـومـان،  
ـیـون و ھشـتـصـد ھـزار   ـل یک مـی

ـیـون و   ـل  ھـزار  ٢٠٠ تومان، دو می
تومان و باالخره به عـنـوان آخـریـن  
ـر دو   محاسبات از رقـمـی بـالـغ ب

میلیون و سیصد ھزار تومان سخـن  
  ٢٠ گفتـه و آخـرش بـه افـزایـش  

درصد بر سطح دسـتـمـزد چـنـدیـن  
ـرسـال گـذشـتـه،   برابر زیر خـط فـق

 ھـزار تـومـان  ٤٦٠ یعنی به مبلغ  
نگاھی بـه کـل ایـن  .   رسیده اند 

ماجرا، بازی مسـخـره ای را کـه  
ـبـال زنـدگـی و   ـیـان در ق این جـان
ـتـه خـودشـان یـازده   معیشت به گف
میلیون کارگر زیر پـوشـش قـانـون  
کارشان در دستور دارنـد را نشـان  

 . میدھد 
فتح الھی نایب رئیس کـانـون  
ــی   ــف ــجــمــن ھــای صــن ــی ان عــال
کارگران از جمله تشکلھای دسـت  

ـتـگـویـی در     ١٥ ساز رژیم در گـف
دیمـاه لـب سـخـن را ادا کـرده و  

در چند جلسه برگزار شـده  : " گفت 
ـررسـی وضـعـیـت افـزایـش   برای ب
ــده   ــال آیــن ــزد س ــم ــل دســت حــداق
کارگران، مباحثی درباره افـزایـش  

  ٩٢  درصدی حداقل دستمزد  ١٠٠ 

اصطالحـی اسـت کـه  "  شب عید " 
ـر سـر زبـان   کم کم از دی مـاه ب

اشـاره ایشـان  .  کارگران می افتـد 
ـنـه   به نزدیک شدن سال نو و ھـزی
ھای مضاعفی است که این ایـام  
که به ھزینه ھای معمول زندگی  

ــردد  ــگ ــی " شــب عــیــد . "  افــزوده م
ـنـدی   گویای ھیچ چـیـز خـوشـای
برای ما کارگران نیست بلکه بـه  
ـر نـگـرانـی مـا کـارگـران   شدت ب

عالوه بر تنگنـای  .  افزوده میگردد 
ـنـده  " خرید شب عید "  ، نگرانی فزای

تری به کارگران تحمیل مـیـشـود  
و آن مسئله تعیین دسـتـمـزد پـایـه  

این دوموضوع در  .  سال جدید است 
ماھھای آخر سال فشـار عصـبـی  
زیادی به کارگران و خانواده آنـھـا  
تحمیل میکند و بخصوص امسـال  
ـر   ـراب که یکباره با سقوط ریال در ب
دالر، تحـریـمـھـا، حـذف یـارانـه و  
ـر   زمزمه اجرای مرحـلـه دوم آن، ب
شدت نـگـرانـی کـارگـران افـزوده  

در ھمین چند روز گـذشـتـه  .  است 
دوباره نرخ دالرافزایش داشته اسـت  

و موج دیگری از گرانیـھـا را بـه  
از سوی دیـگـر  .  دنبال داشته است 

کارفرمایان مستمسکی تـازه ای  
یافتند و تحریمھا را بھانه کـرده و  
تا میتوانند پرداخت دستـمـزدھـا را  
به تعویق مـی انـدازنـد و از االن  
ساز کوک کرده انـد کـه نـمـی  
ـنـده   توانند دستمزدھا را در سـال آی

ـنـد .  افزایش دھنـد  اگـر  :"  مـیـگـوی
چنین شود مجبـور خـواھـنـد شـد  
ـنـد چـون   کارگاه را تـعـطـیـل کـن

ــا  ."  دیـگـر نـمــی صــرفـد  ــه ب ـت الــب
ـتـن بـه   ـراه گـف ـی چاشنـی بـد و ب

 !احمدی نژاد 
افزایش قیمتھا در چـنـد مـاه  
گذشته تنـھـا کسـانـی را تـحـت  

حـقـوق  " فشار شدید قرار داده کـه  
ھستند و ھیچ درآمدی بـه  "  بگیر 

. جز حقوق مـاھـانـه اشـان نـدارنـد 
ـرم  "  ضـرر  "  بازاریان و تـجـار مـحـت

ـردنـد  بـا  .  که نکردنـد، سـود ھـم ب
ـیـمـتـھـا   کوچکترین نوسانی در ق

از فـروش  )  منظور افـزایـش آن (  
ـتـظـر   کاال خودداری میکنند و من

وضع بـازار  " می مانند که ببینند  
ــشــود  ــان  . " چــی مــی ــای کــارفــرم

برای مدت کـوتـاھـی بـه  " محترم 
زحمت می افتند اما با محاسـبـه  
ـیـد شـان را بـا   دقیق کـاالی تـول
ــه فــروش   ــد ارز ب ــدی ــمــت ج قــی

اما کارگران بـه شـدت  .  میرسانند 
ــدگـی شــان   و از ھــمـه جــھـت زن

ـره شـان بـه  .  سقـوط مـیـکـنـد  سـف
معنی واقعی کلمه کامـال تـھـی  

تمام آرامششان را بـھـم  .  شده است 
ـنـش و فشـار   ریخته و به شدت ت
روانی میان خانوادھایشـان را بـاال  

خشونتی  که سـرمـایـه  . برده است 
ــحــمــیــل   ــدگــی کــارگــران ت ــه زن ب
ـبـی   میکند عمق و وسـعـت عـجـی

این یک ادعـای  .  پیدا کرده است 
صرف ما کمونیستھا نیست بلکـه  
خود شان با آمـار و ارقـام بـه آن  

ـنـد  در زمـانـه ای  .  اعتراف میکن
ـتـوان ھـمـه   که فقـط بـا پـول مـی
احتیاجات زندگی را تامین کـرد،  
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 انقالب و اصالحات 
  

ـــی انـــقـــالب  ـــازمـــانـــدھ س
اجتماعی طبقه کارگر امر 
فوری جـنـبـش کـمـونـیـسـم 
کــارگــری اســت، انــقــالبــی 
ـــنـــاســـبـــات  کـــه کـــل م
استثمارگر سـرمـایـه داری 
را واژگـون مـیـکـنـد و بـه 
مصائب و مشـقـات نـاشـی 
. از این نظام خاتمه میدھـد

برنامه ما، برقراری فـوری 
یک جامعه کـمـونـیـسـتـی 

ــدون .  اســت ــعــه ای ب جــام
تــقــســیــم طــبــقــاتــی، بــدون 
ــر  ــکــیــت خصــوصــی ب مــال
ـــدون  ـــد، ب ـــی ـــول ـــل ت وســـائ
. مزدبگیری و بـدون دولـت

یک جامـعـه آزاد انسـانـی 
متکی بر اشتراک ھمگان 
ــه و در  ــع ــروت جــام در ث
تعییـن مسـیـر و سـرنـوشـت 

جــامــعــه کــمــونــیــســتــی .  آن
ھـمـیـن امـروز قـابــل پـیــاده 

امـا آن انـقـالب . شدن است
عـظـیـم کـارگـری ای کـه 
بـایــد ایـن جــامـعــه آزاد را 
متحقق کند، بـمـجـرد اراده 
حزب کمونیسـت کـارگـری 

ــد ــیــدھ ــم ــک .  رخ ن ــن ی ای
حرکت وسـیـع طـبـقـاتـی و 
اجتماعی است که باید در 
ابـعـاد و اشـکــال مـخــتـلــف 

ـــد ـــاب ـــع .  ســـازمـــان ی مـــوان
گوناگونی باید از سـر راه 

ایــن .  آن کــنــار زده شــونــد
تالش فلسفه وجودی حـزب 
ــیــســت کــارگــری و  کــمــون
مضمون فعالیت ھر روزه آن 

امـا در .  را تشکیل میدھد
ھمان حال که ایـن مـبـارزه 
برای سازمـانـدھـی انـقـالب 
کـــارگـــری جـــریـــان دارد، 
میلیاردھا انسان ھـمـچـنـان 
در تکاپوی ھر روزه برایـش 
تـامــیــن مــعــاش و آســایــش 
خود در مـتـن یـک جـھـان 

مـبـارزه .  سرمایه داری انـد
انقالبی برای برپایی یـک 
دنــیــای نــو، از تــالش ھــر 
روزه برای بھـبـود وضـعـیـت 
زندگی مـادی و مـعـنـوی 
بشریـت کـارگـر در ھـمـیـن 
دنیای موجود جدایی پـذیـر 

 . نیست
 

از نظر سیاسی، کمـونـیـسـم 
ــــه فــــقــــط  کــــارگــــری ن
سازماندھی انـقـالب عـلـیـه 
نظام مـوجـود را بـا تـالش 
بــرای تــحــمــیــل اصــالحــات 
ھرچه وسیـع تـر بـه آن در 
تنـاقـض نـمـیـبـیـنـد، بـلـکـه 
حضــور در ھــر دو جــبــھــه 
مــبــارزه را شــرط حــیــاتــی 
ــه  ــق ــایــی طــب ــھ ــیــروزی ن پ

انــقــالب .  کــارگــر مــیــدانــد
کارگـری انـقـالبـی از سـر 
فقر و استیصال و نـاچـاری 
. اوضــاع کــارگــران نــیــســت

انقالبی مبتنی بر آگـاھـی 
و آمــــادگــــی مــــادی و 
مــعــنــوی طــبــقــه کــارگــر 

ھــرچــه تــوده مــردم .  اســت
کــارگـــر از آزادی ھـــای 
ـــری  ـــاســـی وســـیـــع ت ســـی
بــرخــوردار بــاشــنــد، ھــرچــه 
شخصـیـت و حـرمـت مـردم 
بطور کلی و طبقه کـارگـر 
بــطــور اخــص در جــامــعــه 
تثبیت شده تر باشد، ھرچـه 
طـبــقـه کــارگـر از رفــاه و 
امنیت اقتصادی بـیـشـتـری 
بــرخــوردار بــاشــد و بــطــور 
کــلــی ھــرچــه مــبــارزات 
کارگـری و آزادیـخـواھـانـه 
موازین سیاسی و رفـاھـی 
و مدنی پیـشـروتـری را بـه 
جامعه بـورژوایـی تـحـمـیـل 
کرده باشند، به ھمان درجه 
ـــالب  ـــق ـــرای ان ـــط ب شـــرای
کــارگــری عــلــیــه کــلــیــت 
سرمایه داری آمـاده تـر و 
ـــن انـــقـــالب  ـــیـــروزی ای پ
قاطعانه تر و ھمه جانبه تر 

ـــواھـــد بـــود جـــنـــبـــش .  خ
ــیــســم کــارگــری در  کــمــون
صف مقدم ھر مبارزه برای 
ــه  ــامــع ــن ج ــوازی اصــالح م
موجود به نـفـع مـردم قـرار 

 دارد
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کسر شدن کوچکترین مـقـدار از  
آن تمام زندگی کارگران را تـحـت  

پولـی یـا بـه  .  الشعاع قرار میدھد 
ـنـه ای  " گفته دیـگـر،   کـه  "  ھـزی

برای یک خانواده کـارگـری در  
ـر  " نظر میگیرند بر اساس   خـط فـق

است و این فقط تا آن حـد  "  شدید 
ـتـوانـد   است که کارگر نمیـرد و ب
ـیـد   کارکند و ارزش اضـافـه تـول

ـر  "...  کند،   طبق تعریف، خط فـق
شدید یا گرسنگی مبلـغـی اسـت  
که باید توسط خانواده ھزینه شود  
تا افراد خانواده دچار سوء تـغـذیـه  
ـیـاز   نشده و حداقل کالری مـورد ن
ــب   ــدن را کس ــان ــده م بــرای زن

کانـون عـالـی انـجـمـن  ..." "کنند 
ــالت  " صـنــفـی کـارگــران  ، تشـکــی

دست ساز حکـومـت ومـوازی بـا  
ـررسـی آمـاری   خانه کارگر، در ب

  انـجـام داده  ٩١ که  تا آذر ماه  
ضمن ارائه تعریف خط فقر شـدیـد  
که در باال ذکر شد به این نتیجـه  
رسیده اسـت کـه دسـتـمـزد پـایـه  

بایـد  .   تومان باید باشد ١٨٠٠٠٠٠ 
توجه داشت که پـایـه حـقـوق ھـم  

تـومـان  ٤٠٠٠٠٠ اکنون کمتر از   
این پایه حقوق جـاری چـه  .  است 

تعریفی دارد؟ خط فقر اسـت خـط  
بقا یا ھر خط نکبتی دیگـر، ایـن  

اسـمـی  ..."  کانون عالی " را دیگر  
برای آن انتخاب نمی کند، نـمـی  
ـنـامـنـد؟   تواند انتخاب کند، چه ب
ــه   ــت ک ــن اس ــھــم ای ــه م ــکــت ن

 تومان با تاکید ھمـیـن  ١٨٠٠٠٠٠ 
ـرای زنـده   ـتـی فـقـط ب انجمن دول

در جـدول  .  ماندن کفـاف مـیـدھـد 
آماری این کانون ھیچ خبـری از  
ھزینه مسکن، پوشاک،بھداشـت،  

. نیـسـت ....  تفریحات، مسافرت و 
این کانون در آمـاری کـه ارائـه  

:  ".... داده است تاکید میـکـنـد 
مالحظه می شود حداقل دستمـزد  
ــن   ـتـوانسـتـه اسـت تـأمـی واقـعـی ن

ـیـاز   ـریـک »کننده حتی ن  «کـال
و بر پیامدھای آن  "  کارگران شود 

و  :"....  این گونه اشاره مـیـکـنـد 
بصورت اجتناب ناپذیری عـوارض  
ـر کـاری   متعددی چون پـدیـده پ

ــران   ــفــت کــار  ( کــارگ ــد شــی ــن چ

ــان،  ) کــردن  ــه کــاری آن ، اضــاف
ـروی انسـانـی و   ـی کاھش انگیزه ن

را ناشی شده  ...  کاھش بھره وری 
این امر گذشته از لطمـاتـی  .  است 

ــال،   ــغ ــف اشــت ــحــی ــکــره ن بــر پــی
ناھنجاریھای اجتماعی نیز به بـار  
مــی آورد کــه درصــورت عــدم  
ـیـه   درمان بموقـع مـی تـوانـد کـل
ـیـد را بـابـحـران   سطوح کار و تـول

 ."روبرو سازد 
آمار ارائه شـده در نـوع خـود  
بی نظیر است و نشـان دھـنـده آن  

ــســات   ــل پشــت  " اســت کــه در ج
کـه دور از چشـم  "  درھای بستـه 

ـرگـزار مـیـگـردد، چـه   کارگران ب
معیارھایی برای تعییـن دسـتـمـزد  

تـمـام  .  در نـظـر گـرفـتـه مـیـشـود 
تــالش ایشــان بــه ایــن خــالــصــه  

) و خانواده او ( میشود که کارگر 
حداقل کالری را کسب کـنـد تـا  

ایـن  .  زنده بماند و سود تولید کنـد 
اما منطق ھـمـیـشـگـی سـرمـایـه  
داری است؛ پدیده منحصر بفـردی  
ـفـاوتـی کـه   نبوده و نیست فقط ت
ـم   ـران رژی دارد این است که در ای
فاشیستی اسالمی با خشـونـت و  
ـرای سـرمـایـه   ـرا ب بیرحمی تمام آن

آمار ارائـه  .  میخواھد تضمین کند 
شده از سوی یکی از تشـکـالت  
مزدور رژیم ھمانگونه که خود در  
نوشـتـه شـان اشـاره مـیـکـنـد، از  
نگرانی ای حکایت میکـنـد کـه  

ــه را بـه وحشــت   مـزدوران سـرمـای
ـتـه شـده  .  انداخته است  اینکه گـف

درصورت عدم درمان بـمـوقـع  "...  
ـیـه سـطـوح کـار و   می تواند کـل

ـرو سـازد  ." تولیـد را بـابـحـران روب
ــه اعــتــراضــات و   ــاره اش ب اش
اعتصـابـات کـارگـری اسـت ھـر  
ــراکــنــده امــا در ســطــح   ــد پ ــن چ

ــن  .  وسـیـعـی جـریـان دارد  تـرس ای
حکومت و ایـن مـزدوران از ایـن  
است که این مبـارزات مـتـحـد و  
یکپارچه گردد که در آن صـورت  
ـیـل ھـم   به قول رفسنـجـانـی بـا پ
ــرفــت  ــویــش را گ ــل ــیــشــود ج . نــم

ھشدارھای فـرمـانـدھـان سـپـاه در  
ـر شـورش   چند ھفته اخیر مبنی ب

ـنـکـه   ـراف بـه ای گرسنگان و اعـت
سرکوب آن بسیار مشکل خـواھـد  
. بود، به ھمین واقعیت توجـه دارد 

اما بھرحال منطق سرمایـه ایـن را  
برنمی تابد که سھم کـارگـران را  
ـروت جـامـعـه افـزایـش دھـد،   از ث
برای ھمین با وجود ھمین آمـاری  
ـتـا    ـنـد نـھـای که خود ارائه مـیـکـن
ـبـایـد   تاکید میکنند که دستمزد ن

ــیــری "  ــه  "  افــزایــش چشــمــگ ــت داش
ـنـد  .  باشد  خیلی بذل و بخشش کـن

پیشنھاد شان این خواھد بـود کـه  
به کارگـران  "  بسته ھای حمایتی " 

" بـن کـارگـری " داده شود و مثال  
ـتـه   ـب افزایش یابد که ایـن ھـم  ال

ـرخـی  .  ھزار اما و اگـر دارد  در ب
ــه  ١٠٠٠٠ کــارگــاھــھــا   تــومــان ب

) بـن کـارگـری ( عنوان خـواربـار  
ــشـود  ــای  (  داده مـی ایـن جـز مـزای

ــان   ــوم ــوق اســت؛ ده ھــزار ت حــق
 تـومـان حـق  ١٠٠٠٠ خواروبار و  

این مزدوران بـالفـاصـلـه  !)  مسکن 
ــنــد کــه افــزایــش   ــن ــک ــی اشــاره م
ــش   ــزای ــب اف ــوج ــا م ــزدھ ــم دســت
نقدینگی خواھد شد و خود سـبـب  

گویا دسـتـمـزدھـا  ! تورم خواھد شد 
ـقـدر زیـاد اسـت   ــه  (  آن کـه مـا ب

ـم  ـر نـداری !) عنوان کارگر خود خـب
که کارگر بخش ھنگفتـی از آن  
را مثال وارد بازار ارز یـا مسـکـن  
میکند و ایـن خـود مـوجـب بـاال  

ایشـان  !  رفتن قیمتھا خـواھـد شـد 
اصال به روی خودشان نمی آورنـد  

ــتــی  ٤٠٠٠٠٠ کــه   ــا ح ــومــان ی ت
تومان که فقط کارگر  ١٨٠٠٠٠٠ 

را سرپا نـگـه مـیـدارد، چـگـونـه  
میتواند وارد بازار مـثـال مسـکـن  
ـیـارد تـومـان   ـل شود؟ میلیاردھا،مـی
کـه دسـت خـودشــان اســت و در  

ـنـد  (  یک جلسه خصـوصـی   مـان
ــاضــل   ــه مــرتضــوی و ف ــس جــل

جابجا میشـود حـرفـی  )  الریجانی 
درباره آن زده نمیشـود امـا چـنـدر  
غاز حقوق کارگر موجب افزایـش  

این ھـم از مـنـطـق  !  تورم میگردد 
ـر   ـرد کـه ب سرمایه نشات مـیـگـی

 .پایه فریب و نیرنگ میباشد 
بھرحال با توجه به آمـار ارائـه  
شده کامـال مشـخـص اسـت کـه  
بطور سازمان یـافـتـه در تـدارک  

نسـل  . " یک جنایت وسیع ھستنـد 
ـبـایـد بـه شـکـلـی  "  کشی  حتما ن

باشد که در رواندا و یـوگسـالوی  
ــس و   ــق و اردوگــاه آشــویــت ســاب
ــاق   ــگــر اتــف ــاری جــاھــای دی بسـی

ـریـن  . افتاده، باشد  تعیین نـاچـیـز ت
سھم برای کارگران نیز یک نـوع  
نسل کشی سازمان یـافـتـه اسـت  
فقط فرقش این است کـه ظـاھـرا  
ـیـعـی   اینجا کارگر به مرگ طـب
میمیرد اما این مرگی اسـت کـه  
ــحــظــه   ــه ھــر روز و ھــر ل ســرمــای
ـتـی   سازمان میدھد و ایـن تـا وق
امور به دست نمایندگان سـرمـایـه  

مـا  .  بـاشـد ادامـه خـواھـد یـافـت 
ـم   " خـط رفـاه " بارھا تاکیـد کـردی

ـیـن دسـتـمـزدھـا   باید مبنـای تـعـی
صحبت به مرگ گـرفـتـن  .  باشد 

ـیـسـت،   و بـه تـب راضـی شـدن ن
صحبت بر سر نفس زنـدگـی خـود  

خـط رفـاه را  .  ما کارگران اسـت 
ـیـن کـنـد چـون   کارگر بایـد تـعـی
. اوست که در مقام فروشنده اسـت 

کارفرمایان شعار میـدھـنـد ھـدف  
ھـر چـنـد  ( رضایت مشتری اسـت، 

ــریــبــکــاری   ــم ف در ایــن مــورد ھ
ـتـش  . میکنند  سرمایه دار تا رضای

جلب نشود ریسک نمی کـنـد و  
ــمــی   ــه کــار ن ــه اش را ب سـرمــای

اما در ایـن مـورد خـاص  .)  اندازد 
ــدف  )  فــروش نــیــروی کــار (   ھ

ــده   کـامـال بـایـد رضـایـت فـروشـن
اینجا ما با انسـانـی طـرف  . باشد 

ھستیم کـه حـق زنـدگـی دارد و  
ـرد  ـب ایـن  .  باید از زنـدگـی لـذت ب

ــر (  انســان  ــا  )  کــارگ بــخــصــوص ب
ــه ثــروت جــامــعــه مــی   کـارش ب
افزاید و مـوجـب آسـایـش و رفـاه  
جامعه است پس حق دارد خـود از  
این رفـاه بـھـره مـنـد بـاشـد، ایـن  

 ابتدای ترین حق اوست 
 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 ١  از صفحه   خط رفاه  مبنای تعیین دستمزدھا
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کارگران و مشموالن قـانـون کـار  
مـطـرح شـد کــه بـه نـظـر اکـثــر  
ـنـھـا ایـن   جامعه کـارگـری نـه ت
خواسته نمی تواند اجرایی بـاشـد،  
بلکه مـورد درخـواسـت کـارگـران  

و سـپـس در ادامـه بـا  "  نیز نیست 
استدالالتی ابلھانه تصور مـیـکـنـد  
که میتواند کارگر را از خـواسـت  
افزایـش فـوری دسـتـمـزدھـا کـه  
ـقـا و   امروزبطور واقعـی مسـالـه ب
زندگی اوسـت مـنـحـرف سـازد و   

 برابر شدن یـکـبـاره  ٢ :"  می افزاید 
حداقل مزد کارگـران مـی تـوانـد  
منجر به تعدیل نیرو و فشار زیـاد  
ـرایـن   ـنـاب به کـارفـرمـایـان شـود؛ ب
خواسته جـامـعـه کـارگـری رشـد  
حداقل مزدی مـنـطـقـی و قـابـل  

 .".اجرا است 
ـنـی   ـی جالب است که حسن حب
یکی دیگر از ھمـیـن کـارگـزاران  
ــح کــف   ــوضــی ــت در ت مــزدور دول

ـرای  ٤٦٠ دستمزد    ھـزار تـومـان ب
کارگران در ھمین ھفته، به ھـمـان  
استدالالت مسـخـره ای مـتـوسـل  
میشود که  دیگر ھم قـمـاشـانـش  
ـره مـقـابـل   امثال فتح اللھی و غـی

او در تـوضـیـح  .  کارگر میگذارند 
ـــال   ـب ــ ـق ــ ـت ـــن مـــوضـــوع از اســ ای

 ھـزار  ٤٦٠ کارفرمایان از مـیـزان  
تومان بـه عـنـوان کـف دسـتـمـزد  

بـعـد  .  برای کارگران خبر مـیـدھـد 
 ھزار تومـان  ٤٦٠ با گفتن  اینکه  

رقم مورد نظر ایشان نیز نیـسـت و  
اینکه این رقم حـتـی یـک سـوم  
ھزینه ھای خـانـوار کـارگـری را  
ــریــن   ــوشــش نــمــیــدھــد و تــازه ت پ
ـنـه کـارگـران   برآوردھا از سبد ھزی

ـیـون  ٢ بر مبلغی بالغ بر مبلغ   ـل  می
 تـومـان اسـت  ٤٦٤  ھزار و  ٣٦١ و  

و غیره، ایـن سـوال را کـه بـطـور  
واقعی رابطه این مـیـزان از سـبـد  
ــیــت   ــران بــا وضــع ــه کــارگ ــن ھــزی
اقتصاد کشـور چـه بـایـد بـاشـد،  
ــگــذارد  ــل کــارگــران مــی ــاب . مــق

  ٤٦٠ سرانجام معلوم میشـود کـه  
ھزار تومان آن رقم طـالیـی ایسـت  
ـرار   ـرق که این رابطه منـطـقـی را ب
کرده و ظاھرا ھمگی بر سرش بـه  

معنـای واقـعـی  .  اجماع رسیده اند 
ھمه این حرفھا به روشنی اینسـت  

 نه تنھا خبـری از  ٩٢ که در سال  

افزایش دستـمـزدھـا نـخـواھـد بـود  
ـنـسـت   بلکه بازھم ھمه تالششان ای
ــر و فــالکــت ھــر چــه   کــه فــق
ــت   ـر گـرده جـمـعـی ـری را ب ـیـشـت ب
میلیونی کـارگـران و کـل مـردم  

 .تحمیل کنند 
ـیـان اسـالمـی   بدین ترتیب جـان
تحت عنوان شورایعالی کار بـازار  
مکاره ای به راه انـداخـتـه انـد و  
دارند بر قیمت فروش نیروی کـار  
کارگر چوب حراج میزنند، چـون  
اقتصادشان به گل نشـسـتـه و راه  

ـیـز نـدارنـد  مـزدوران  .   در رویـی ن
کانون عالی شوراھای اسالمی و  
ـم   دیگر تشکلھای دست سـاز رژی
نیز در ایـن بـازار مـکـاره تـحـت  

ــوان   ــعـــه  " عــن ــام ـر و ج ــارگــ ک
کنار رژیم ایسـتـاده و  "  کارگری 

با بیشرمی تمام دارنـد از حـداقـل  
یـعـنـی   "  منطقی و قابل اجرا " مزد  
.  ھزار تومان سخن میگوینـد ٤٦٠ 

ــل   ــی ــر تــحــم ــت بــه عــبــارت روشــن
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
فقر و به تباھی کشانـدن ھـر روز  
ــشــت   ــدگــی و مــعــی ــشــتــر زن ــی ب
ــل   ــل مــردم ک ــارگــران و ک ک
ــطــقــی اســت کــه جــمــھــوری   مــن
اسالمی و مزدورانـی چـون فـتـح  
ـبـی و ھـم   ـی اللـھـی و حسـن حـب
پیالگی ھایشان دارند از آن سـخـن  

باید کل این بسـاط را  .  میگویند 
جـارو کـردن بسـاط  .  بر ھم ریخت 

شـــوراھـــای اســـالمـــی و کـــل  
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  
ــران   ــم کــارگ یــک خــواســت مــھ

 . است 
ـردگـی    اما کارگران به این ب

کـارگـران بـارھـا  .  تن نخواھند داد 
ـر   در بیانیه و قطعنامـه ھـایشـان ب
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد تـوسـط   تعی
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای

 . عمومی شان تاکید گذاشته اند 
به بیانیه اتحادیه آزاد کارگـران  

ـیـد  ایـن اتـحـادیـه  .  ایران نـگـاه کـن
بدنبال سازمان دادن اعـتـراضـی بـر  
ـا   سرخواست افزایـش دسـتـمـزدھـا ب
سی ھزار امضا، در بیانیـه ای در  

اگـر  :"  ھمین رابطه چنین میگویـد 
واقعیت این است که امـروز سـبـد  
ـفـره   ھزینـه یـک خـانـوار چـھـار ن

کارگری یک میلیون و ھشتـصـد  
ـیـت   ھزار تومان است و اگـر واقـع
این است که قانونی وجـود دارد و  
ـایـد بـر   دستمـزد کـارگـران مـی ب
اساس تورم واقعا مـوجـود و سـبـد  
ـفـره   ھزینـه یـک خـانـوار چـھـار ن
ـیـسـت   ـلـوم ن تعیین بشود آنوقت مع
که چرا و بر اساس کدامین قانـون  
و معیاری می باید بدیـھـی تـریـن  
ـابـه   حقوق انسانی  ما کارگران بمث
اکثریت عظیم مردم ایران در خشـن  
ترین و ضد قانونی تـریـن شـکـلـی  
زیر پا گذاشته شود و دستمـزد مـا  

 درصـدی،  ٢٥  الی  ٢٠ با افزایش   
ـقـر    معادل یک سـوم زیـر خـط ف

چنین حقی را بـدون  . تعیین گردد 
تردید ھیچ کارگری نه بـه دولـت  
و نه به نماینده ھای خـود خـوانـده  
ضد کارگری در شورایعالـی کـار  

ــخـواھـد داد  ــن  ."  نـداده اسـت و ن ای
ــران   حــرف ھــمــه کــارگــران در ای

ـیـن  ."  اسـت  ـیـه ھـمـچـن ـان ـی درایـن ب
ـا،   بعنوان حداقلی از امکان برای بق
بر دستمزد تا چندیـن بـرابـر سـقـف  
کنونی یعنی حداقل یک میلیـون  
ـاکـیـد شـده   و پانصد ھزار تومـان ت

 .است 
ــگ   ــمــاھــن ــن ھ ــل از ای قــب
کنندگان طومار سی ھـزار امضـا  
ــمــزدھــا   ـا خــواســت افــزایـش دســت ب
خواستار مجوزی برای تـجـمـع در  

ــل  ٢٨ صـبـح روز   ـاب ــھـمــن درمــق  ب
وزارت کار در اعـتـراض بـه عـدم  
پاسخگویی به خواستھـایشـان شـده  

 . اند 
در کنار این اعتراضـات یـک  
خواست کارگران در مجتمع ھـای  
بزرگی چون پتروشیمی مـاھشـھـر،  
ـیـن در   ذوب آھن اصفھان، ھـمـچـن
ـلـمـان ،   ـازنشـسـتـگـان، مـع میان ب
ـیـن بـخـش ھـای   پرستاران و شاغـل
ـزایـش فـوری   مختلف جـامـعـه، اف

باید این اعتـراضـات  .  دستمزدھاست 
 . را متحد و سراسری به پیش برد 

واقعیت اینست کـه امسـال در  
شرایط بسیار متفاوتـی نسـبـت بـه  
ھر سال داریم از بحث بر سر تعییـن  
ـارزه بـرای   حداقل دسمـزدھـا و مـب
خواست افزایـش فـوری آن سـخـن  

امسال در شـرایـطـی از  .  میگوییم 
ــزایــش   ــرای خــواســت اف ــارزه ب ــب م
ـیـم کـه   دستمزد ھا سخن مـیـگـوی
فقر و گرانی جـامـعـه را بـه مـرز  

ـیـونـھـا  .  انفجـار رسـانـده اسـت  ـل ـی م
کارگر و خانواده ھـای کـارگـری  
با فقری بیسابقه دست و پنجه نـرم  
میکنند و اعـتـراضـات کـارگـری  
ـارزه در   یک عـرصـه دائـمـی مـب

ـلـه مـا  .  سطح جامعه اسـت  از جـم
شاھد اعتراضات ھر روزه کارگـران  
در این کارخانه و آن کـارخـانـه در  
ــه   ــی ــف عــل ــل ـت ــخـ ــرھــای م ــھ ش
ـقـد کـردن   بیکارسازیھـا و بـرای ن
ـیـم  . دستمزدھای معوقه شان ھسـت

ـان   شاھد فضای اعتراضی در مـی
ـــدی ای چـــون   ـی ــ ـل ـز کــ مـــراکــ
پتروشیـمـی مـاھشـھـر، ذوب آھـن  
اصفھان و پاالیشگاه آبادان و غـیـره  
ــاه شــدن دســت   ــا خــواســت کــوت ب
ــکـاران و خـواســت افــزایــش   ـان ــم ـی پ

ـال  .  دستمزدھایشان ھستیم  بطور مـث
که کارگران پاالیشگـاه  "  استقبالی " 

ــر   ــی ــام بــازدیــد اخ ــگ ــن آ بــادان در ھ
ــاز ســوم ایــن   ــژاد از ف احــمــدی ن
ــر   ـا شــعــار مــرگ ب ـاالیشــگــاه ب پ
ـاتـور، دروغـگـو، دروغـگـو،   دیکـت
کامال فضای انفجاری در محیـط  
. ھای کارگری را نشـان مـیـدھـد 

بعالوه امروز کارگران بیـش از ھـر  
ـاسـی   وقت در جلوی صـحـنـه سـی
اعتراضات کل جامعه قرار گرفتـه  

ـلـه طـومـار اعـتـراضـی  .  اند  از جم
ــا خــواســت   ــارگــر ب ــزار ک ســی ھ
افزایش دستمزدھا، بیانیه کـارگـران  
ـا   بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان ب
ـــش   ــوری افــزای ــھــای ف ـت ــواسـ خ
دستمزدھا، پرداخت بموقع دستمزھـا  
ــھــم درمــان و   ــواســت م و دو خ
بھداشت رایگان و تحصیل رایـگـان  
برای ھـمـه مـردم،  طـومـارھـای  
ــراضــی از ســوی   ــرده اعــت گســت
ـیـه تـعـرضـات رژیـم   کارگـران عـل

ــوان   ــحـت عــن اصــالح  " اسـالمــی ت
ـتـمـاعـی  ،   "  قوانین کار و تامین اج

ـیـن   ـال بیانیه ھای تشـکـلـھـا و فـع
کارگری و نیز کـارگـران زنـدانـی  
علیه اعدام و قتل ستار بھشتـی و  
دھھا موضوع اجتماعی دیگر ھمه  
و ھمه حاکی از موقعیت جدیـدی  
در جنبش اعتراضی کـارگـری در  

ـیـن شـرایـطـی  .  ایران اسـت  در چـن
بـه  "  شورش گرسـنـگـان " است که   

ـبـدیـل   کابوس ھر روزه حکـومـت ت
در چنین شرایطی اسـت  .  شده است 

که صفوف حکومت از ھـر زمـان  
در ھـم ریـخـتـه تـر شـده و یـک  

ـتـصـاد   موضوع مھم نزاعھایشـان اق
به گل نشسته رژیم اسالمـی شـده  

در این اوضاع و احوال طبـعـا  .  است 
ـتـوان جـلـوی   ـی با قدرت بیشتری م

ـاد  ـا قـدرت  .  تعرضات رژیـم ایسـت ب
بیشتری میتوان حول خـواسـتـھـای  
سراسری خود جمع شد و خـواھـان  
افزایش فوری دستمزد ھا و یـک  

ـال  .  زندگی انسـانـی شـد  بـطـورمـث
ھمراه با سی ھـزار کـارگـری کـه  
ـزایـش دسـتـمـزدھـا   حول خواست اف
ـیـم بـه مـیـدان   ـتـوان ـی جمع شدند، م
ـیـم کـه فـرضـا   بیاییم و اعالم کـن
دستمزد ما در گـام اول و حـداقـل  
ـیـون و   ـل ـی ـا سـطـح یـک م باید ت

ـابـد  ـزایـش ی اعـالم  .  پانصد ھـزار اف
کنیم که دیگر بـه دسـتـمـزدھـای  
ـقـر تـن   چندیـن بـرابـر زیـر خـط ف
ـیـمـت   نخواھیم داد و ھمانطور که ق
ـیـدا مـیـکـنـد،   ھا ھر روز افزایش پ
ـایـد   ـز ب ـی دستمـزد مـا کـارگـران ن

ـــد  ـاب ــ ـزایـــش ی از خـــواســـت  .   افــ
ــار   ــنــدگــان طــوم ھــمــاھــنــگ کــن
ـا سـی ھـزار   اعتراضی کارگران ب

  ٢٨ امضا بـرای تـجـمـع  در روز  
ـابـل وزارت کـار در   ـق بھمـن در م
ـانـی   ـب ـی تھران وسیعا حمایت و پشـت
کنیم  و نه تنھا در تھران بلکه در  
ـابـل ادارات   ـق ـلـف م شھرھای مخت
ـزایـش   ـار اف کار جمع شده و خواسـت

اعـالم  .  فوری دستمزدھایمان شویـم 
ــم کــه بســاط بــازار مــکــاره   ــی کــن
شورایعالی کار و تشکلھای دسـت  
سازشان را قبول نداریم و دسـتـمـزد  
ما کارگران باید توسط نماینـدگـان  

ـیـن شـود  ـی ـا  .  منتخب خودمان تع ب
ھمین خواستھا در محالت مختلف  
طومارھای اعتراضی جـمـع اوری  

 .کنیم 
 اینھا ھمه گامھای مـھـمـی  
ـر   برای متحد کردن و قدرتـمـنـد ت
. کردن صفوف مبـارزه مـان اسـت 

این ھا ھمه عرصه ھای مـھـمـی  
ـم   از نبرد ما برای عقب رانـدن رژی
جنایتکار اسالمی و جـارو کـردن  
کل بساط توحـش سـرمـایـه داران  

ـیـن  .  حاکم است  خود را برای چـن
 . بنردی آماده کنیم 

 ١   از صفحه    زندگی زیر خط فقر را نمی پذیریم
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دو  "  بولتن كـارگـری چـیـن " سایت  
  ١١ گــزارش، یــكــی بــه تــاریــخ  

ــركــات  ( ژانــویــه   ــه تــح ــربــوط ب م
ـر   و  )  ٢٠١٢ كارگری ماه دسـامـب
ــخ   ــاری ــه ت ــگــری ب ــه  ٨ دی  فــوری

مربوط به تـحـركـات كـارگـری  (  
ــه   ــوی ــر  )  ٢٠١٣ مــاه ژان ــف ــی از جــن

 (Jennifer Cheung)چنگ  
ـرجـمــه   ـتـشـر كـرده اسـت كـه ت مـن
ـرای اطـالع   خالصه ای از آنھـا، ب
ـرجـمـه   خوانندگانی كه نوشتـه و ت
ھای درباره جنبش كارگری چیـن  
را دنبال می كننـد، جـالـب تـوجـه  

 . است 
 
 

بدنبال بھبود وضعیت 
اقتصادی، كارگران چین 
خواھان افزایش دستمزد 

 شدند
ــنــگ در مــورد   ــفــر چ ــی ــن ج

  ٢٠١٢ اعتراضات آخرین ماه سـال  
می نویسد كه بعد از دو مـاه كـه  
مسئله دستمزدھای پرداخت نشـده  
ــات   ــی اعــتــراض ــه اصــل ــل مســئ
ـبـال   كارگری در چین بود، و به دن
بھبود و دور گرفتن دوباره اقتصـاد  
ـیـن كـاھـش   این كشـور و ھـمـچـن
قدرت خریـد تـوده ھـای كـارگـر،  
ـبـه افـزایـش   كارگران خواھان مطال

ــد  ــمــزد شــدن ــت ــال  .   دس ــدنــب وی ب
توضیح كـوتـاھـی دربـاره افـزایـش  
بھبود وضعیت اقتـصـاد چـیـن در  
تعدادی از صنـایـع و رشـتـه ھـا،  

ـتـن  " مـی نـویسـد كـه   سـایـت بـول
 اعتراض جمـعـی را  ٤٥ " كارگری 

ــرده   ــر گــزارش ك ــب در مــاه دســام
ـــن  ١٦ .  اســـت  ـــا از ای   ٤٥  ت

ــــه   ـراض ب ـــ ـت ــ ــــصــــاب، اع ـت ــ اع
ـرداخـت نشـده بـوده   دستمزدھای پ

ـــن  ٩ .  اســـت    ٤٥  عـــدد از ای
اعتراض، مطالبه افزایش دستـمـزد  

ـراض  ٢٢ . و حقوق داشتـه انـد   اعـت
ـیـدی رخ داده انـد؛   در بخش تـول

 اعتراض در بخش خـدمـات و  ١٠ 
ــا   ــھ ــخــش  ٢ تــن  اعــتــراض در ب

ــوده اســت  ــمــان ســازی ب . ســاخــت
  ١٠ گزارش ادامه مـی دھـد كـه  

ـــات   ـــج ـــان ـــارخ ـراض در ك ــ ـت ــ اع
 اعتراض در مـراكـز  ٧ خصوصی،  
ــی و   ــت  اعــتــراض ھــم در  ٦ دول

ــا   ــھ ــان آن ــه صــاحــب ــزی ك مــراك
شركتھای ھنـگ كـنـك، تـایـوان،  
ژاپن و یا كره جنوبی بوده انـد رخ  

ــراضــات در  .  داده انــد  ــت ــر اع اكــث
مراكز دولتی حـول دسـتـمـزدھـای  

ـریـن  . پرداخت نشده بوده است  مھمت
ـتـی بـه  ( این اعتراضات   بخش دول

ـراض  )  عدم پرداخت دستمزدھا  اعـت
كارگران صنعت نفت در شانكسـی  

(Shannxi)   بود كه كارگران بـه
ـریـت كـه قصـد داشـت   طرح مـدی
ـراردادی   كارگران را بـه صـورت ق

این اعـتـصـاب  .  استخدام كند، بود 
به مذاكره دسته جمعی دو طـرفـه  
ـریـت را   ـتـا مـدی منجر شد كه نھای

 .وادار به عقب نشینی كرد 
ـراضـــات   ــ ـت گـــزارش بـــه اعــ
ـرانـان   رانندگان اتـوبـوس و تـاكسـی
ــد كـه طـرحـھــای   ـن اشـاره مــی ك
ــت   ــی وضــعــی ــحــل ــامــات م مــق
معیشتی آنـھـا را بـا ایـن گـونـه  
. طرحھا به مخاطره انداختـه اسـت 
: این گزارش در ادامه می گـویـد 

اما برجسته ترین اعتراضـات مـاه  " 
ـراضـات   دسامبر، جـلـو آمـدن اعـت
معلمان در مناطق ساحـلـی چـیـن  

معلمان یـكـی از مـدارس  ."  است 
پیش دبستانی در جـیـانـگـسـو در  
ـبـه افـزایـش   اعتراض خـود، مـطـال

ایـن  .  دستمزد را پیش كشـیـده انـد 
ـرارداد،   معلمان گفته اند كه بدون ق
ـیـمـه اجـتـمـاعـی   كار می كنند؛ ب

ـنـھـا     ١٤٠٠ ندارند و حقوق آنھـا ت
اسـت كـه  )  واحد پولی چیـن ( یان  

تقریبا برابر است با حداقل دستمـزد  
 یـان در مـاه  ١٣٢٠ ماھـانـه كـه  

این اعتراض اداره آموزش و  .  است 
پرورش را وادار بـه وارد شـدن بـه  
. مذاكره با معلمان اعتصابـی كـرد 

ــان مــدارس   ــم ــعــل ــن م ــی ــچــن ھــم
راھنمایی از ژوھـای از مـنـطـقـه  
ــگــدانــگ در اعــتــراض بــه   گــوان

 درصـدی حـقـوقـھـای  ٣٠ كاھش  
ـراض زدنـد كـه   خود دست به اعـت
ــه   ــامــات مــحــلــی را وادار ب ــق م

مـداخــلـه كــردنـد تـا در بـحــث و  
ـلـمـان و   مذاكره بین نمایندگان مـع
ـری   مقامات مـدارس مـیـانـجـگـی

 .كنند 
ـر   در روزھای آخر مـاه دسـامـب
ـنـی در   كارگران یـك شـركـت ژاپ
منطقـه ژنـژن كـه اسـبـاب بـازی  
ـنـد، دسـت بـه یـك   تولیـد مـی ك
ـتـه ای زدنـد و   اعتصاب یك ھـف
ـبـال   ـرداخـت غـرامـت بـدن خواھان پ
. بازسازی شـركـت مـزبـور شـدنـد 

ــامــه ای   ــی ن ــصــاب كــارگــران اعــت
سرگشاده به فـدراسـیـون اتـحـادیـه  
ھای كـارگـری ژنـژن نـوشـتـه و  
خواھان كمك از آن شده بودند و به  
ــه یــك   ـبـال آن بــرای مشــاوره ب دن

رفـتـه  )  دفتر وكال ( شركت حقوقی  
كه چگونه با مدیریت وارد بـحـث  

ـر در ادامـه  .  و مذاكره شوند  ـف ـی جن
اما كارگـران  :  این خبر می نویسد 
خواستن كمـك  ( این موضوعات را  

از فدراسیون اتحادیه ھا كـارگـری  
) ژنژن و طـلـب مشـاوره از وكـال 

 .دنبال نكردند 
گزارش در انتھا مـی نـویسـد  
ـراضـات مـاه   كه یـك چـھـارم اعـت

ــن  " دسـامـبــر كـه در ســایـت   ـت ــول ب
درج شـده انـد بـه  "  كارگری چین 

مذاكره دسته جمعی بین كـارگـران  
 .و مدیریت انجامید 

 
 

افزایش باالی اعتراضات 
كارگری در چین در ماه 

 ژانویه
ــنــگ در مــورد   ــفــر چ ــی ــن ج
ــاه   ــارگــری در م اعــتــراضــات ك

ــه   ــوی ــد ٢٠١٣ ژان در  :   مــی گــوی
روزھای منتھی به سال نو چـیـن،  
چین شاھد افزایش قابل تـوجـھـی  
ــود  ــری ب . از اعــتــراضــات كــارگ

ــران كــارخــانــجــات خــواھــان   كــارگ
افزایش دستـمـزد بـودنـد و تـعـداد  
زیادی از كـارگـران ھـم خـواھـان  
پرداخت دستمزدھای پرداخت نشده  

گزارش فوق مـی نـویسـد  .  بودند 
مطالبه پرداخت دسـتـمـزدھـای  "كه  

معوقه معموال در ھفته ھای آخـر  

سـال اوج مــی گـیــرد؛ چـرا كــه  
كارگران مھاجر در بخش ساخت و  
ـرداخـت   ساز خواھان دستمزدھای پ

در ادامـه  ."  نشده خود می شـونـد 
آمده است كه امسال و با تـوسـعـه  
رسانه ھای اجتماعـی در چـیـن،  

دسـتـمـزدھـای  ( وسعت این معضل  
آشكارتر از ھمیـشـه  ) پرداخت نشده 

یكی از فعالین كارگـری در  .  بود 
یكی از رسانـه ھـای اجـتـمـاعـی  
ــه حـداقــل   ــه اسـت كـه روزان ـت گـف

ــیــم ١٠٠ شـاھــد   .  اعـتــراض ھسـت
جنیفر می نویسد از آنجا كـه ایـن  
ـیـات كـافـی   گزارشھا حاوی جـزئ

ـتـن كـارگـری  " نیستند سـایـت   بـول
ـنـد "  چین  . آنھا را گزارش نمـی ك

ــور     ٧١ بـا ایـن حــال ســایــت مــزب
اعتراض در ماه ژانویه را گـزارش  

 عـدد از ایـن  ٣٨ كرده اسـت كـه  
اعتراضات در بـخـش خـدمـات و  

 عدد در كارخانـجـات رخ داده  ٢٦ 
اعتراض رانندگان اتـوبـوس و  .  اند 

تاكسیرانھا ھمچنان گزارش شده و  
ـراض در   ـری از اعـت ـیـشـت تعداد ب
ـراضـات مـاه   ـر اعـت ـیـز ب مدارس ن

جنیفـر در  .  گذشته افزوده شده اند 
ــشــتــر   ـی ــویســد كــه ب ادامـه مــی ن
اعتراضات در كـارخـانـجـات حـول  

ایـن  .  افـزایـش دسـتـمـزد بـوده انـد 
ـبـال كـاھـش قـدرت   مطالبه بـه دن
خرید عـمـومـی و افـزایـش بـھـره  
ــجــات   وری و ســوددھــی كــارخــان

این وضعیـت  .  صورت گرفته است 
و این اعتراضات، مقامات محلی  
ــه افــزایــش حــداقــل   را مــجــبـور ب

 .دستمزد ماھانه كرده است 
اعتراضات موفقی در ژانـویـه  
در كارخانه فاكس كان در دو شھـر  
جیانگسی و پـكـن، بـه افـزایـش  
. دستمزد كارگران منجر شده اسـت 

اعتصـاب كـارگـران در كـارخـانـه  
ـــگـــســـی   ـــان ـــه  ٥٠٠ جــی ـــان ب  ی

ـلـب   دستمزدشان افزود كـه قـوت ق
به كارگران كارخانه سازنده وسـایـل  
الكتریكی شركت تایوانی داده كـه  
ـرای   دست به اعتصاب مشابھی ب

فاكس كـان  .  افزایش دستمزد بزنند 
به دنبال این اعتراضات اعالم كـرد  

ـری بـه كـارگـران  " كه   قدرت بیشـت
برای مشاركت در اتحـادیـه ھـای  

 ."كارگری خواھد داد 
گزارش ماه ژانویه در انتھا به  
تحرك برجسته كارگران اشاره مـی  
كند كـه جـامـعـه حـمـایـت قـابـل  
تـوجـھـی از اعـتـصــاب كـارگــران  
بخش بھداشت در شھر گـوانـگـژو  

ــرده اســت  ــیــن حــمــایــت و  .  ك ھــم
ھمبستگی با كارگران، مـقـامـات  
دولتی شھرداری را وادار بـه دادن  

 یان به دستمـزد  ٤٠٠ وعده افزایش  
 .ماھانه آنھا كرد 

 گزارش اعتراضات كارگری در چین در دو ماه دسامبر و ژانویه
 ناصر اصغری : ترجمه 
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 بـھـمـن بـار دیـگـر  ٢٠ روز جمعه  
ــه   ــانـھـای تـونـس بـه صــحـن خـیـاب
ـر از مـردم   اعتراض صدھا ھزار نف

ــل شــد  ــدی ــن کشــور تــب ــن  .  ای ای
تظاھرات بـه فـراخـوان  اتـحـادیـه  
ھای کارگری، سازمانھای دفـاع  
ـــان   ـــوق زن و مـــدافـــع ـق از حــ
ـرور   سکوالریسم و در اعتراض به ت
ـران اپـوزسـیـون ایـن   یکی از رھـب
ـلـعـیـد   کشور به به اسم شـکـری ب

شکری بلعیـد  روز  .  برپا شده بود 
 بـھـمـن بـه ضـرب  ١٨ چھارشنبه  

گلوله به قتل رسید و اشاره ھا بـه  
ـتـل بـه سـوی   عنوان عامل این ق
ــگــرای   ــالم ــاکــم اس " حــزب ح

شکری بلعید یـك  .  است "  النھضه  
چھره شـنـاخـتـه شـده سـكـوالر و  
مسئول ھمـاھـنـگـی یـک حـزب   
ــر حــزب   ــب مــخــالــف دولــت و رھ

ــه   ــوم ب ــوس ـــان  ” م ـرســت ــ وطـــن پ
 .بود ” دموکرات 

قتل شکری بلعید و بـحـرانـی  
تر شدن اوضاع  آنچنـان  حـمـدی  

جـبـھـه  " الجبالی دبیر کـل حـزب  
ــردمــی  ــن  "  م و نــخــســت وزیــر ای

کشوررا سـراسـیـمـه کـرد کـه در  
ــبـه  اعــالم   ھـمــان روز چـھــارشــن
داشت که در فکر تشکیل دولـت  

. اسـت "  تکنوکـراتـھـا " جدیدی از   
ـفـت   اما حزب حاکم النھضه مخـال

ــه اســت  ــا  .  خـود را اعـالم داشـت ب
ـراضـات مـردم حـمـدی   ادامه اعـت
جبالی،  سوء قصـد بـه شـکـری  

ـروریسـتـی " بلعید  را   " اقـدامـی ت
ــد  و وعــده داد کـه بــرای   خـوان
بازداشت عاملین  قتـل دسـت بـه  

 .ھر اقدامی خواھد زد 
ــس   ــصــف مــزروقــی، رئــی ــن م
جمھوری تونس در پـارلـمـان اروپـا  

ــت  ــورگ گــف ــن  : " در اســتــراســب ای
ــه   ــی ــاک عــل ــولــن ــی ھ ــایــت جــن
سیاستمداری بود که من او را بـه  

ـم  کسـی کـه  .  خوبی می شناخـت
ایـن  .  از مدتھا قبل دوست من بود 

. یک سـوء قصـد سـیـاسـی بـود 
ـنـد   توسط کسانی که می دانسـت
ــجـــا   ــن در ایــن ــن روز م در ای

ایـن یـک  .  سخنرانی خواھم کـرد 
تھدید بود، یک پیام داشـت کـه  
ـم   ـری ما آن پیام را نشنیده مـی گـی
و به ماموریت خود برای افشـای  

ـم  ". دشمنان انقالب ادامه می دھـی
او گفت که ایـن سـوء قصـد در  

ـر سـر   میانه نزاعھای سـیـاسـی ب
ترکیب کابینه اتفاق افتاده اسـت،  
ـریـت   کابینه ای کـه تـحـت مـدی
اسالمگرایان مـیـانـه رو از حـزب  

امـا مـردم دیـگـر  .  النھضت اسـت 
ـتـمـانـھـا و   گوششان به چنین گـف
ـبـوده   وعده و وعیدھایی بدھکـار ن
و  قتل شکری بلعید بـا مـوجـی  
ـرو شـده    از اعتراض در تـونـس روب
ــت   ــن دول ــه رفـت و مــردم شــعـار ب

ـیـب  .  حاکم را میدھـنـد  ـرت بـدیـن ت
قتل شکری بلعید بار دیگر تونـس  
را به تکان درآورده اسـت و  روز  
گذشته مردم  تونس با تـجـمـعـات  
ـر وزارت   ـراب اعتـراضـی خـود در ب
ـتـخـت ایـن کشـور   کشور در پـای
ــم   ــتــن دولــت حــاک شــعــار بــه رف
ـیـک گـاز   مـیـدادنـد کـه بـا شـل
ـیـس ایـن   ـل اشک آور از سـوی پ

ـر  .  کشور مـواجـه شـدنـد  عـالوه ب
ــخـت کشــور، در شــھـرھــای   ـت پـای
ـفـصـا   دیگر این کشور از جمـلـه ق
که شھری کـارگـری در جـنـوب  
ـنـی   تونس و مرکز معادن زیر زمـی

ــرده ای   ــراضــات گســت اســت اعــت
ـیـان  .  بوقوع پیوسته است   حکـومـت

ــدی   ــمــبــن در تــالش بــرای ســرھ
ـقـول خـودشـان   ائتالفی جـدیـد و ب
ــزاب   ــه اح ــم ــن ھ ــازی گــرفــت ب
اپوزسیون ھستند، تا بلکـه اوضـاع  

احـزاب اپـوزیسـیـون  .  را آرام کننـد 
ــحـالل   ــار ان ــی  " خـواسـت ــحـاد مـل ات

ـری    و کنـاره "  حمایت از انقالب  گـی
ــد   وزیــر کشــورشــده  امــا مــردم  .  ان

ــقــالبشــان در   ــونــس در ادامــه ان ت
ـنـد و ایـن اتـحـادیـه   خیابانھا ھست
ھای کارگری و تشکلھای دفاع  
از حقوق زن ھستند کـه در راس  

ـرار دارنـد  در  .  ایـن اعـتــراضـات ق
ــن   ـراضـات مـردمـی در ھـمـی اعـت
ـتـه مـیـشـود تـا کـنـون   مدت گـف

تـظـاھـر  .  یک نفر کشته شده انـد 
کنندگان علیه حزب النھـضـه  و  
رھبرش الغنوشی شعار داده و تـا  
کنون دفاتر این حزب در دو شـھـر  
ـرار گـرفـتـه   مورد حـمـلـه مـردم ق

ـراضـات  .  است  در ادامـه ایـن اعـت
ـریـن   است که به فراخوان  بـزرگـت
اتحادیـه ھـای کـارگـری تـونـس  
ـلـی کشـانـده   تونس تماما به تعطی
ــه   ــانـھــا بـه صـحــن شـده  و خــیـاب
ـرده صـدھـا ھـزار   اعتراضات گست

 . نفره مردم تبدیل شده است 
البته آنـچـه امـروز در تـونـس  
ـبـداھـه و   میگذرد اتفاقی فـی ال

ایـن جـنـگـی  .  غیر مترقبه نیسـت 
است که یکسال است بین مردم و  

از  .  حکومت حاکم در جریان است 
جملـه یـکـی از اقـدامـات حـزب  

ـنـی  "  النھضه "حاکم   ـی تصویب قـوان
قانونی کـه زن را  .  علیه زنان بود 

اما در مـرداد  .  مکمل مرد خواند 

سال گذشته با اعتراضاتی ھـزاران  
نفره از سوی مردم و فعالین دفـاع  

ـیـن  . از حقوق زن روبرو شد  ھـمـچـن
 آذر در  ١٧ در نمونه دیگـری در  

ــونــس شــمــار   ــگــرد انــقــالب ت ســال
بزرگی از مردم در شـھـر سـیـدی  
بوزید دست به تظاھرات و تـجـمـع  

ـرض  .  زدند  در این روز مـردم مـعـت
در میدان اصلی در مـرکـز شـھـر  
سیدی بوزید گـرد آمـده بـودنـد و  
ــصــف   ــی مــن ــران ــخــن ــس از س پ
ــور و   ــھ ــم ــس ج ــی، ریــی مــرزوق
مصطفی بن جعفر، رییس مجـلـس  
این کشور به سوی آنـان سـنـگ  

ــد  ــاب کــردن ــکــاس  .  پــرت ــع در ان
ـنـج   ـفـاق شـبـکـه پ گزارش ایـن ات
ــزیـون فــرانسـه گــزارش داد  ــوی ـل : ت

ــری  "  ــی تــونــس کــانــون شــکــل گ
انقالبھای عربی، دومین سـالـگـرد  
ــالب را جشـن گـرفــت  ـق . آغـاز ان

محمد بوزیزی دستفروش تـونسـی  
در شھر سیدی بوزیـد خـودسـوزی  

ـم  .  کرد  این حادثه به شورشی خـت
شد که سرنگونی بن علی را بـه  

اما اکنون مردم ایـن  .  دنبال داشت 
ــا ســنـگ از ســردمــداران   شـھــر ب
ـبـال   ـق حکومت جـدیـد تـونـس اسـت

ــردنــد  ــیــن  ."  ک ــردم در دوم ایــن م
سالگرد خودسوزی محمد بوزیزی  
در محـلـی کـه وی خـود را بـه  
آتش کشیده بود، تجمع کـردنـد و  
ـتـکـار بـه   علیه دولتی کـه خـیـان
انقالب تلقی می شود، تـظـاھـرات  
. کرده و خواستار برکناریش شدنـد 

ــدان   ــه  یــکـی از شـھـرون ـل از جـم
ــگــو بــا   ــت ــد در گــف ــوزی ــدی ب ســی

دو سـال  : " خبرگزارش ھای گفـت 
از آغاز انقالب مـی گـذرد، امـا  

ھیچ تغییری در وضـع مـردم در  
سیدی بوزید رخ نداده و اقـدامـی  
برای توسعه شھر و ایـجـاد شـغـل  

گـزارشـگـر  "  صورت نگرفته اسـت 
ــویـزیـون فـرانســه   ـل ــج ت ـن شـبـکــه پ

ـرانـی  :"  گوید   می  مردم حین سـخـن
منصف مرزوقی سوت کشیدند و  

ـرتـاب کـردنـد  مـرزوقـی  .  سنگ پ
ــت   ـیـس جـمـھــوری مـتـحـد دول رئ
ــه در   ــض ــھ ــان الــن ــواھ ــخ ــالم اس
سخنرانی خود خـاطـر نشـان کـرد  

 ."که صدای مردم را شنیده است 
ـراضـات   در ادامه ھـمـیـن اعـت
اتحادیه عمومی کارگـران تـونـس  

UGTT   ـراض بـه حـمـلـه در اعـت
علیه اعضای اتحادیه تظـاھـراتـی  
ـرای روز   در مقابل مقر خـود را ب

ـر فـراخـوان داد ١٣  ایـن  .    دسـامـب
ـر  ٥ حمله روز سه شنبه   ( دسـامـب

ــود  )   آذر ١٤  زمـانــی روی داده ب
که اعضـای اتـحـادیـه عـمـومـی  
ـرگـزاری   کارگران تونس سرگـرم ب
ـرور   ـروز ت مراسـم شـصـتـمـیـن سـال
ـیـانـگـذار ایـن   ـن فرحـات حشـاد، ب
اتحادیه بودنـد کـه در جـریـان آن  
ـنـده زخـمـی   دستکم ده تـظـاھـرکـن

 . شدند 
مورد قبل از آن نیز تـظـاھـرات  
ــراض    ــردم در اعــت ــره م ھــزاران نــف
علیه اسالمیزه کردن خزنده کشـور  
علیه زنان در این کشور بـود کـه  
نھادھـای مـدافـع حـقـوق زنـان و  
اتحادیه ھـای کـارگـری در ایـن  
ــن   ــدگــان ای کشــور فــراخــوان دھــن

این اعتراض بـه  . اعتراضات بودند 
ای از طـرح قـانـون اسـاسـی    ماده 

 «مـکـمـل »است که در آن زنـان  
مـرد   «ھـمـراه »مردان  و به عنوان  

در توسعه کشور خوانده شـده انـد،  
درایـن تـظـاھـرات  .  صورت گرفـت 

ــد   ــن بــن مـردم خـواســتـار حــذف ای
ـیـکـاری ،   قانونی و حل معضل ب
ــروم   ــاطــق مــح ــه مــن ــدگــی ب رســی
ـیـن شـریـعـه   ـیـه قـوان جامعه و عـل

 . بودند 
اینھا ھمه تصویر روشـنـی در  
ــونــس و دو ســال   مـورد اوضــاع ت
جدال آنان برای یک زندگی بھتـر  
و علیه قوانین شـریـعـه  و دولـت  

 . حاکم بدست میدھد 
بدین ترتیب مـردمـی کـه دو  
سال پیش درتونس انقالب کـردنـد،  
امروز به خیابان آمـده و در دفـاع  
از انقالبشان خـواھـان سـرنـگـونـی  

ــد  ــن ــاکــم ھســت ــت ح مــردم  .  دول
میگویند کـه بـه ھـیـچـکـدام از  

ـرسـیـده انـد  مـردم  .  خواستھایشان ن
ــن   ــگــونــی کــل ای ــرشــان ســرن ام
حکومـت اسـت و بـطـور واقـعـی   
آنچیزی که در تـونـس مـیـگـذرد  
ادامه انقالبی اسـت کـه دو سـال  
پیش منجر به فـرار بـن عـلـی از  

 .*این کشور شد 
 

 تونس در التھاب و اعتصاب و تظاھرات
 شھال دانشفر  
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

خوزستان بار  «نی بر»نمایندگان کارگران 
 دیگر به تھران آمدند

ـر      در پی تجمع اعتراضی ھـفـت روزه کـارگـران نـی  ب
مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و ھفت تپه در مقابـل  
نھاد ریاست جمھوری که از بامـداد سـوم بـھـمـن مـاه  تـا  

 بھمن ماه در مقابل ساخـتـمـان دولـت  ٩ شامگاه روز دوشنبه  
ـیـدی پـس از   ـنـدگـان ایـن دو واحـد تـول ادامه داشت، نمـای

ـرای     روز و مرتفع نشدن مشكالت صـفـی ١٤ گذشت   شـان، ب
 .ھای دولت بار دیگر به تھران آمدند   گیری وعده   پی 

 
بازنشستگان ماه مھر، شھریور و برخی 

بازنشستگان مردادماه سال جاری از زمان 
بازنشستگی تا کنون حقوق و پاداش خود را 

 .دریافت نکرده اند
بھمن؛ جمعی از فرھنگیان باز نشـسـتـه ی آمـوزش  ١٨ 

دریـافـت مـاه حـقـوق  ٦ پرورش دشتستان دراعتراض به عـدم  
. جلوی درب فـرمـانـداری ایـن شـھـرسـتـان تـجـمـع نـمـودنـد 

ـرخـی  :  معترضیـن  بـازنشـسـتـگـان مـاه مـھـر، شـھـریـور و ب
بازنشستگان مردادماه سال جاری از زمان بازنشسـتـگـی تـا  

یـکـی از  .   کنون حقوق و پاداش خود را دریافت نکرده انـد 
ـبـه  ٢ در کل ایران گفته اند که باید  : بازنشستگان گفت   رت

تنزل درجه داده شوید تا حکم حقوقی شما امضا شـود و در  
کل کشور این امر انجام شده و بازنشستـگـان دارنـد حـقـوق   
می گیرند به جز استان بوشـھـر و بـه خصـوص شـھـرسـتـان  
ـبـی   دشتستان که به فرھنگیان گفته انـد بـایـد تـعـھـد کـت
بدھید که شما را تنزل رتبه بدھیم و بـعـد بـه شـمـا حـقـوق  
ـرای ایـن   ـبـی ب پرداخت می کنیم، در حالی که تعـھـد کـت
موضوع در ھیچ قانونی نیست و ھیچ جای ایران ھم انـجـام  

تعھد کتبی یک مدرک اسـت  :  وی ادامه داد . نشده است 
و در آینده علیه ما می توان از آن استفاده کرد و به ھـمـیـن  

ـم ٦ دلیل   ـرض بـه  .   ماه است که حقوق نگرفته ای ایـن مـعـت
 خـانـواده ی  ٦٠ :  نمایندگی از دیگر ھمکاران خـود افـزود 

.  ماه بدون حقـوق نـگـه داشـتـه انـد ٦ شھرستان دشتستان را  
ـرورش   ـر آمـوزش پ آنان در پـاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مـدی
دشتستان قول داده بود تا بھمن ماه این مشکل را حل کـنـد  
نیز گفتند که تا حاال خبـری نشـده و مـا ھـنـوز حـکـم و  

یکی از بازنشستگان در ھـمـیـن  .  حقوقی دریافت نکرده ایم 
ـیـن سـازمـان  :  زمینه ابراز داشت  به عـلـت اخـتـالفـی کـه ب

ـیـش   بازنشستگی و معاونت نیروی انسانی رییس جـمـھـور پ
 . آمده، مزایا و کمک ھزینه را ھنوز نداده اند 

ـرکـاران   تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکـن تـعـمـی
 اتوموبیل سنندج در مقابل استانداری کردستان 

ـر از  ١٥٠ حدود  : بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٧   نف
ـنـدج   اعضای تعاونی مسکن تعمیر کاران اتوموبیل شھر سـن

ـراضـی در  ٣٠/٨ از ساعت    صبح امروز دست به تجمـع اعـت
اعضـای ایـن تـعـاونـی  .  مقابل استانداری کـردسـتـان زدنـد 

مسکن امروز در حـالـی دسـت بـه ایـن تـجـمـع زدنـد کـه  
پیگیرھای آنان در مراجع قانونی در چندین ماه گذشتـه تـا  

این کارگران در آبانـمـاه  .  کنون نتیجه ای در بر نداشته است 
سالجاری اعالم کرده بودند در صورت عـدم رسـیـدگـی بـه  
خواست ھایشان اقدامات اعتراضی خود را تشدیـد خـواھـنـد  

 ھـر  ١٣٧٩  عضو  این تعاونی مسکن در سـال  ٧٠٠ .  کرد 
کدام با پرداخت یک میلیون و پانصد ھزار تومان اقـدام بـه  

ـرای خـود  ٢٦ خرید    ھکتار زمین جھت ساخت سر پنـاھـی ب
ـئـت  ١٢ اما با گذشت  . کردند  ـنـھـا ھـی  سال از آن زمان نه ت

ـنـھـای خـریـداری شـده را در   مدیره سابق این تعاونی، زمـی
ـئـت   اختیار اعضایش قرار نداده است بلکه با کنار رفتـن ھـی

ـره  ٤ مدیره قدیم، فقط   ـئـت مـدی  ھکتار زمین در اختیـار ھـی
ـرار گـرفـتـه   جدید این تعاونی جھت واگـذاری بـه اعضـا ق

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  است 
ایران، بدنبال این وضعیـت اعضـای ایـن تـعـاونـی اقـدام بـه  
ـره تـعـاونـی کـردنـد امـا   شکایت از رئیس سابق ھیات مـدی
ـر   ـیـگـی دادگاه رای بر برائت وی داد و به ھمین دلیل آنـان پ
شکایت خود در دیگر مراجع قانونی شدند امـا بـا گـذشـت  
ـیـس سـابـق   چندین ماه از این پیگیریھا و از آنـجـا کـه رئ
ـفـوذ در شـھـر   ھیئت مدیره این تعاونی یکی از افراد ذی ن
سنندج است اعضای این تعاونی موفق به رسیدن به حـقـوق  

 بـھـمـن مـاه  ١٧ قانونی خود نشده اند به ھمین دلیل امـروز  
 نفر از آنـان بـا تـجـمـع در مـقـابـل اسـتـانـداری  ١٥٠ حدود  

. کردستان خواھان رسیدگی فوری به شکایـت خـود شـدنـد 
بنا بر این گـزارش بـا شـروع ایـن تـجـمـع و بـی تـوجـھـی  
مسئولین استانداری به خواست تجمع کنندگـان، مـامـوریـن  
ـتـظـامـی بـا حضـور در مـیـان تـجـمـع   ـروی ان ـی اطالعات ن
کنندگان از آنان خواستند به تجمع خـود پـایـان دھـنـد امـا  
کارگران تجمع کننده بر رسـیـدگـی بـه خـواسـتـھـای خـود  
ـر   ـنـی ب اصرار کردند و نھایتا پس از وعده این مامورین مـب

  ١٣ رسیدگی به خواستھایشان تا دوشنبه آینده، در سـاعـت  
 . ظھر به تجمع خود پایان دادند 

 
 کارگر نورد لوله صفا از صبح دیروز ١٢٠٠

 دست به اعتصاب زده اند
ـران ١٦  پـس از گـذشـت  :  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ای

 کـارگـر کـارخـانـه نـورد  ١٢٠٠ یک ماه از پایان اعتصاب  
لوله صفا که با وعده ھای کارفرمـا صـورت گـرفـت ایـن  
کارگران بار دیگر و بدنبال خلف وعـده ھـای کـارفـرمـا از  

ـر گـزارشـھـای  .  عصر  دیروز دست به اعتصاب زدنـد  ـنـا ب ب
ـبـال ھشـت روز   ـران بـدن رسیده به اتحادیه آزاد  کـارگـران ای
اعتصاب کارگران کارخانه نـورد لـولـه صـفـا در دی مـاه  
گذشته، کارفرمای این کارخانه  روز شانزده دی در مـیـان  
ـرای   ـنـدی ب کار گران حاضر شد و با ارائـه یـک جـدول ب
ـرا   پرداخت شش ماه دستمزد معـوقـه کـارگـران، تـوافـق آنـان
برای پایان دادن به اعتصاب جلب کرد و ایـن کـارگـران از  

بر این اسـاس  .   دی ماه بر سر کارھایشان بازگشتند ١٧ روز  
ـیـن   مقرر شده بود یک ماه از دستمزد مـعـوقـه کـارگـران ب

 بھـمـن مـاه  ١٥  بھمن ماه پرداخت شود اما دیروز  ١٥ دھم تا  

و با به پایان رسیدن ساعت کاری شیفت روز ھیچ پولی بـه  
حساب کارگران واریز نشد و به ھمین دلیل آنان با قاطعـیـت  

ـروز دسـت از  ١٦ و بطور متحدانه ای از سـاعـت    عصـر دی
بنا بر آخرین گزارشھای رسـیـده بـه اتـحـادیـه  .  کار کشیدند 

ازاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب مسئولین کـارخـانـه  
ـتـه جـاری   ـبـه ھـف به کارگران اعالم کردند  روز چـھـارشـن
یکماه دستمزد معوقه را به حساب شان واریز خـواھـنـد کـرد  
ـیـز بـه   ـنـد و امـروز ن ـت ـرف اما کارگران زیر بار ایـن وعـده ن

ھر زمان پـول بـه  :  اعتصاب خود ادامه دادند و اعالم کردند 
حساب مان واریز شود ما ھمان زمان بر سر کار باز خواھیـم  

 . گشت 
 

 ویژه افزایش دستمزدھا
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
 روند تعیین حداقل دستمزدھا

ـران مـا کـارگـران بـا  ٢١  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ای
تشدید اعتراضاتمان، سرنوشت زندگی و مـعـیـشـت خـود را  
بـدســت نـمــایــنـده ھــای خـود خــوانـده ضــد کــارگــری در  
شورایعالی کار نخواھیم سپرد امسال بـا نـزدیـک شـدن بـه  
اسفند ماه مسئله افزایش دستمزد کارگران  بطور کم سابقـه  
ـرار   ای در مرکز توجه کل جـامـعـه و افـکـار عـمـومـی ق

اینروزھا ھمه چشمھا به حل معضل معـیـشـت  .  گرفته است 
ـیـن دولـت و   کارگران بمثابه اصلی ترین چالش  فـی مـاب
کارفرمایان از یک سو و میلیونھا کارگر از سـوی دیـگـر   
ـنـه ھـای   دوخته شده است چرا که با چندین برابر شدن ھـزی
زندگی در یک سال گذشته، مسئله معـیـشـت بـه اصـلـی  
ترین دغدغه اکثریت عظیم مردم ایران نیز تبدیل شـده اسـت  
و ھمگان میدانند که در این میان میـزان حـداقـل دسـتـمـزد  
کارگران تعیین کننده ترین معیار در حل این مسئله  و یـا  

ـیـن مـیـزان  .  عدم حل آن خواھد بود  اما تا آنجا که بـه تـعـی
حداقل دستمزدھا  و نقش و وظیفه تشکلھـای بـه اصـطـالح  
قانونی و رسمی ھمچون کانون عالی شـورای اسـالمـی و  
ـنـده ھـایشـان در   ـفـی و نـمـای کانون عالی انجمنـھـای صـن
شورایعالی کار مربوط میشود به نظر میاید اینان امسال را  
ـیـن مـی   با سالھای گذشته بشدت اشتباه گرفته اند و چـن
ـراه انـداخـتـن مـوج عـظـیـمـی از   پندارند که میتواننـد بـا ب
تبلیغات در راستای چند و چون میزان حداقل دسـتـمـزدھـا،  
میلیونھا کـارگـر سـاقـط شـده از ھسـتـی را در واپسـیـن  
روزھای اسفند ماه وادار بـه تـمـکـیـن بـه افـزایـش نـاچـیـز  

اینان نیک میدانند که بویژه امسال مـا  .  دستمزدھا بنمایند 
کارگران با توجه به تورم افسار گسیختـه ای کـه سـر تـا  
پای جامعه را فرا گرفته است براحتی بـه روال تـاکـنـونـی  
ـیـز    ـیـل ن تعیین حداقل دستمزدھا تن نخواھیم داد به ھمین دل

ھـر  !!  ھر کدام به نوبه خود و تحت عنوان تشکلھای قانونـی 
ـلـف   روز و ھر لحظه در حال ارائه آمار و ارقام و جداول مـخـت

یـکـی اجـرای  .  برای اعالم دستمزد واقعی کارگران ھستند 
ـلـغ  ٤١ ماده    قانون کار را پیش میکشـد و آن دیـگـری مـب

یک  میلیون و ھشتصد ھزار تـومـان را بـه عـنـوان سـبـد  
اما ھر کدام از  .  ھزینه یک خانوار چھار نفره اعالم میکند 

ـتـی   این نھادھا و نماینده ھـایشـان در شـورایـعـالـی کـار وق
صحبت از قطعیت درصد احتمالی افزایش دسـتـمـزدھـا  بـه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ــد افــزایــش   ــان مــی آی ـر  ٢٠ مـی  درصــدی  ٢٥  و حــداکــث
دستمزدھا را جار میزنند و  با یـاد کـردن از آن بـه عـنـوان  
موفقیتی بزرگ و حاصل تالـشـھـای شـبـانـه روزیشـان در  
ـیـن مـیـزانـی از   شورایعالی کار، سعی در جا انداخـتـن چـن
ـنـد و   افزایش دستـمـزدھـا در مـیـان مـا کـارگـران مـیـکـن
ـرنـد کـه لشـگـر   ریاکارانه  ژست قھرمانانی را بخود میگـی
. عظیم کارگران را در شورایعالی کار نمایندگی کـرده انـد 

اما از نظر ما کارگران، اگر واقعیت ایـن اسـت کـه امـروز  
سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره کارگری یک میلیون و  
ھشتصد ھزار تومان است و اگـر واقـعـیـت ایـن اسـت کـه  
ـر اسـاس   قانونی وجود دارد و دستمزد کارگران مـی بـایـد ب
ـره   ـف تورم واقعا موجود و سبد ھزینـه یـک خـانـوار چـھـار ن
ـر اسـاس   ـیـسـت کـه چـرا و ب تعیین بشود آنوقت مـعـلـوم ن
ـریـن حـقـوق   کدامین قانون و معیاری می بـایـد بـدیـھـی ت
ـران در    ـم مـردم ای انسانی  ما کارگران بمثابه اکثریت عظـی
خشن ترین و ضد قانونی ترین شکلی زیر پا گذاشـتـه شـود  

 درصـدی، مـعـادل  ٢٥  الـی  ٢٠ و دستمزد ما با افزایش   
چنین حـقـی را بـدون  . یک سوم زیر خط فقر  تعیین گردد 

تردید ھیچ کارگری نه به دولت و نه به نماینده ھـای خـود  
خوانده ضد کارگـری در شـورایـعـالـی کـار نـداده اسـت و  

سـی  !  کارگران و ھمکـاران در سـراسـر کشـور .  نخواھد داد 
ـر   ھزار امضای ما کارگران برای افزایش فوری دستمزدھا ب

ـر  ٤١ اساس ماده    قانون کار و اجرای بی کم و کاست آن ب
اگر قانونی وجـود دارد  .  روی میز شورایعالی کار قرار دارد 

ـرای   آن قانون ھمانا زندگی مـا و خـواسـت مشـروع مـان ب
 درصـدی و  ٢٠ افـزایـش  .  افزایش واقعـی دسـتـمـزدھـاسـت 

 درصدی دستمزدھـا کـه امـروزه و در آسـتـانـه  ٢٥ حداکثر  
اسفند ماه  نماینده ھـای خـود خـوانـده ضـد کـارگـری در  
شورایعالی کار در حال زمینه سازی برای تحمیل آن بر مـا  
کارگران ھستند  نه تنھا ذره ای از قـدرت خـریـد از دسـت  
ـران نـخـواھـد کـرد   رفته  ما را در طول یکسال گذشته جـب
بلکه با سیر صعودی افزایش قیمتھا که ھر روزه شـاھـد و  
ـنـد مـاه بـا   ناظر آن ھستیم  ما در ھمان روزھای پایانی اسف

شرایط بسیار مشقت بارتری نیز نسبت به ھـمـیـن امـروزمـان  
ـرای افـزایـش  .  مواجه خواھیم شد  خـواسـت مـا کـارگـران ب

دستمزدھا باید توسط خود ما نمایندگی شود،  نباید ھـیـچ  
 درصـدی  ٢٠ امیدی به کسانیکه از ھمـیـن االن افـزایـش  

دستمزدھا را کوک کرده اند و طی ماھھای گـذشـتـه در  
جمع آوری طومار اعتراضی ما کـارگـران سـنـگ انـدازی  
نموده و با مصادره آنـھـا در کـارخـانـه ھـا در مـقـابـل مـا  

باید در تـداوم  .   کارگران قرار گرفته اند ذره ای امید بست 
طومار سی ھزار نفری مان در صفی متحد و ھمبـسـتـه بـه  

میدان آمد و بطور قاطعانه ای خواھان  افزایش دسـتـمـزدھـا  
بر اساس تامین شرافتمندانه سبد ھزینه یک خانـوار چـھـار  

بر این اساس از نـظـر مـا کـارگـران و بـه عـنـوان  .  نفره شد 
تضمین حداقلی از امکان برای بقا،  میزان دستمزدھـا مـی  
باید تا چندین برابر سقف کنونـی آن و حـداقـل بـه مـیـزان  
ـیـدا   یک میلیون و پانصد ھزار تومان در قدم اول افـزایـش پ

ـران اسـت  .  کند  این خواست فوری ما کارگران در سراسر ای
ـرای افـزایـش واقـعـی   ـراضـات خـود ب و ما  در ادامـه اعـت
ـبـاتـمـان کـه از یـازدھـم   دستمزدھا و تـحـقـق دیـگـر مـطـال
اردیبھشت ماه امسال با جـمـع آوری طـومـاری سـی ھـزار  
ـم لـحـظـه ای در دفـاع از حـقـوق   نفری  آنرا آغاز کرده ای
انسانی خود درنگ نخواھیم کرد و با تشدید اعتراضـاتـمـان  

 درصـدی دسـتـمـزدھـا  ٢٠ اجازه نخواھیم داد با افزایش فقط  
ـم   حقوق قانونی و انسانی ما کارگران بمثابه اکثریـت عـظـی
ـریـن شـکـلـی    ـریـن و ضـد قـانـونـی ت مردم ایران در خشن ت

 .لگدمال گردد 
 
 

 تشكلھای كارگری
 

تجمع صبح دیروز کارگران شرکت فرا 
 ساحل با موفقیت به پایان رسید

بدنبال اعتصاب و  :  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٩ 
 کارگر پیمانکاری شرکت فـرا سـاحـل در روز  ٨٠٠ تجمع  

دوشنبه نھم بھمن ماه و تعطیلی کار از سوی کـارفـرمـا تـا  
 بھمن و سپس ادامه اعتـصـاب و تـجـمـع ایـن  ١٤ روز شنبه  

ـبـه    بـھـمـن مـاه، کـارفـرمـا بـه  ١٥ کارگران در روز یکشن
ـبـه    بـھـمـن  ١٨ کارگران اعتصابی وعده داد روز چـھـارشـن

دستمزد معوقه آنان را پرداخت خواھد کرد و آنان نیز بـا ایـن  
ـرداخـت   اولتیماتوم که چنانچه روز چھارشنبه دستمـزدشـان پ
نشود بار دیگر اعـتـصـاب را از سـر خـواھـنـد گـرفـت بـه  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  اعتصاب خود پایان دادند  بنا ب

اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح دیروز از آنجا که پولی بـه  
حساب کارگران واریز نشده بود آنان بنا بر اولتیماتومی کـه  
قبال داده بودند از اول صبح دست به تجمع زدنـد و خـواھـان  

بدنبال این تجمع نماینـده  .  پرداخت دستمزد معوقه خود شدند 
ھای شرکتھای پیمانکاری مجموعه شرکت فراسـاحـل بـه  

ـرداخـت  ٩ کارگران اعالم کردند تـا    صـبـح دسـتـمـزدشـان پ
 صـبـح  ٩ بنا بر این گزارش با فرا رسیدن ساعت  . خواھد شد 

یکماه دستمزد معوقه کارگران به حساب شان واریز گـردیـد  

ـنـد  ـیـن  .  و آنان بر سر کارھایشان بـازگشـت کـارگـران ھـمـچـن
خواھان پرداخت  دستمزد آبانماه خود نیز بـودنـد کـه در ایـن  
ـرداخـت دسـتـمـزد آبـان را طـی   رابطه مسئولیـن مـربـوطـه پ

الزم بـه یـادآوری  .  روزھای آینده به کـارگـران وعـده دادنـد 
است در مجموعه شـرکـت بـزرگ صـدرا در بـوشـھـر کـه  
شرکت فراساحل یکی از اصلی تریـن بـخـشـھـای آن اسـت  
دستمزد دو ماه کارگران بطور معمول نزد پیمانکار تـا زمـان  
تصفیه حساب کارگران باقی می ماند و این دو ماه عـمـال  

 .جزو دستمزد معوقه کارگران به حساب نمی آید 
 

 کارگر نورد لوله صفا با تحقق ١٢٠٠اعتصاب 
 خواست کارگران به پایان رسید

بدنبـال اعـتـصـاب  :  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٩ 
 کارگر کارخانه نورد لولـه صـفـا کـه از عصـر روز  ١٢٠٠ 

 بھمن ماه در اعتراض به خلف وعده کـارفـرمـا  ١٥ یکشنبه  
ــوافــق شــده بــرای پــرداخــت   ــه جــدول بــنــدی ت در عــمــل ب
دستمزدھای معوقه آغاز شده بود  کارگران این کارخانه تـا  

 بھمن ماه به اعتـصـاب خـود ادامـه  ١٨ عصر روز سه شنبه  
 بـھـمـن،  ١٥ بر اساس این جدول بندی مقرر شده بـود  .  دادند 

یکماه از شش ماه دستمزد معوقه این کارگـران بـه حسـاب  
 بھمن از آنـجـا کـه  ١٥ شان واریز شود اما با فرا رسیدن روز  

ھیچ پولی به حساب این کارگران واریز نشد آنان بالفاصـلـه  
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیـه  .  دست به اعتصاب زدند 

آزاد کارگران ایران با شروع این اعتصاب مسئولین کارخـانـه  
با وعده پرداخت یکماه از دستمزد معوقـه کـارگـران در روز  

ـنـد بـه اعـتـصـاب خـود  ١٨ چھارشنبه    بھمن، از آنان خواست
پایان دھند اما کارگران اعتصابی بطور متحدانه ای اعـالم  
کردند ھر لحظه که شما به توافقھای صورت گرفته عـمـل  
کردید و پول به حساب مان واریز شد ما نیز ھمان لحظه بـه  

بنا بر این گزارش با تـداوم  .  اعتصاب خود پایان خواھیم داد  
ـرای تـحـقـق خـواسـت   اعتصاب کارگران و ایستادگی آنان ب
شان،  کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا بـه نـاچـار عصـر  

  بھمن ماه یکماه از دستمزد مـعـوقـه آنـان  ١٧ روز سه شنبه  
ـیـز بـه اعـتـصـاب   را به حساب شان واریز کرد و کارگران ن

 .خود پایان داده و بر سر کارھایشان بازگشتند 
 
به " فراساحل" کارگر پیمانکاری شرکت ٨٠٠

 اعتصاب خود پایان دادند
بدنبـال اعـتـصـاب  :  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٦ 
یـکـی از دو   " ( فراسـاحـل "  کارگر پیمانکاری شرکت  ٨٠٠ 

که روز دوشنبـه  ) در بوشھر " صدرا "مجموعه بزرگ شرکت  
ـری از   ـرای جـلـوگـی ھفته گذشته صورت گرفت کارفرما ب
ـلـی   گسترش اعتراضات کارگران اعتصابی، اقدام به تـعـطـی
شرکت تا روز شنبه ھفته جاری کرد اما با شـروع کـار در  

ـر   )  دیروز ( بھمن ماه  ١٥ روز یکشنبه   کارگران ھـمـچـنـان ب
خواست خود برای دریافت دستمزد معوقه تاکیـد کـردنـد و  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  حاضر به شروع کار نشدند  بنا ب
 کـارگـر  ٨٠٠ اتحادیه آزاد کارگران ایران با ادامه اعتصاب  

پیمانکاری شرکتھای ساحل سازان، عـمـران ذوبـان و ایـمـن  
،  " فراساحـل " سازه از مجموعه شرکتھای پیمانکاری شرکت  

نماینده ھای این شرکتھا بناچار در میان کـارگـران حضـور  
ـبـه   پیدا کردند و به آنان اعالم کـردنـد صـبـح روز چـھـارشـن
ھفته جاری دستمزد دی ماه کـارگـران  بـه حسـابـھـایشـان  
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ـتـه  .  واریز خواھد شد  ـبـه ھـف ـیـن ایـن شـرکـت دوشـن مسئـول
به کارگران گفته بودند از آنجـا  )  روز اول اعتصاب ( گذشته  

که شرکت صدرا به ما پولی نداده است ما نیز فـعـال قـادر  
ـم  ـی ـیـسـت ـر آخـریـن  .  به پرداخت دسـتـمـزدھـای شـمـا ن ـنـا ب ب

ـران حـوالـی   گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ــرکــتــھــای    ــروز و پــس از وعــده مســئــولــیــن ش ــر دی ظــھ
ـر سـر کـارھـای خـود   پیمانکاری، کارگـران اعـتـصـابـی ب
ـبـه   ـنـد و اعـالم نـمـودنـد چـنـانـچـه روز چـھـارشـن بازگشـت
دستمزدھایشان پرداخت نشود بار دیگر اعتصاب ر ا از سـر  

بنا بر اظھار کارگران شرکـت فـرا سـاحـل،  .  خواھند گرفت 
ھمزمانی شروع اعتصاب کارگران بـا غـرق پـایـه سـکـوی  
ـیـج فـارس، شـرایـط بـحـرانـی تـری در   نفتی در آبھای خـل

ایجاد کرد و ھمـیـن امـر بـاعـث دسـتـور  "  فراساحل "شرکت  
ـتـه جـاری شـد  ـبـه ھـف الزم بـه  .  تعطیلی شرکت تا روز شـن

یادآوری است پایه عظیم سکوی نفتی که دھم بـھـمـن مـاه  
در میدان مشترک نفتی ھنگام  در مـرز آبـی مشـتـرک  
ـیـج فـارس غـرق شـد سـاخـت شـرکـت   ایران و عمان در خل

یکی از کارگران این مجـمـوعـه در ھـمـان  .  بود "  فراساحل " 
ـم  :  روز به سایت اتحاد اظھار داشت  مـتـاسـفـانـه سـازه عـظـی

فلزی كه حاصل زحمت چند صد كارگر فرا سـاحـل صـدرا  
ـیـدا   بود به قعر دریا رفت و سرنوشتی ماننـد حـقـوق آنـھـا پ

 .كرد 
 

کارگران پیمانکاری شرکت بسباران در 
مجتمع پتروشیمی بندر امام حوالی ظھر 

 دیروز به اعتصاب خود پایان دادند
ــران ١٦  ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی ــھــمــن؛ ات ــران  :  ب کــارگ

ـنـدر   پیمانکاری شرکت بسباران از مجتمع ھای پتروشیمی ب
ـبـه    بـھـمـن مـاه بـا خـواسـت  ١٤ امام، که از صبح روز شـن

افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده بـودنـد حـوالـی ظـھـر  
بنا بر گزارشھای رسیـده  .  دیروز به اعتصاب خود پایان دادند 

به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با شروع اعتـصـاب کـارگـران  
ـیـن ایـن   ـنـدر امـام مسـئـول شرکت بسباران در پتروشیـمـی ب
شرکت با ھدف پایان دادن به اعتصاب، طی جلسه ای  بـا  
تھدید نماینده ھای کارگران یـکـی از آنـان بـه نـام فـرزاد  
علیزاده را نیز از کار تعلیق کردند اما این اقـدام کـارفـرمـا  
نه تنھا باعث عقب نشینی کارگران نشد بلـکـه آنـان بـطـور  

 بھمن ماه اعـتـصـاب  ١٥ متحدانه تری از صبح روز یکشنبه  
خود را ادامه دادند و بطور قاطعانـه ای خـواھـان بـازگشـت  

ـیـن  .   بکار نماینده خود شدند  بدنبـال ایـن وضـعـیـت مسـئـول
شرکت بسباران با حضور در میان کارگران اعالم کردند مـا  
ـر   ـبـه ب نماینده شما را اخراج نکرده ایم و ایشان روز چـھـارشـن

ـیـن شـرکـت  .  سرکار خود باز خواھد گشت  ھمچنین مسئـول
در مورد خواست افزایش دستمزد کارگران اعالم کردنـد مـا   
ـر افـزایـش دسـتـمـزدھـا را   ـنـی ب با جدیت خواست شمـا مـب
ـم   ـی پیگیری خواھیم کرد و چنانچه تا اول سال نو رسما نتوان
کاری انجام دھیم کاری خواھیم کرد تا در روزھای بـاقـی  
ـرد  . مانده به پایان سال، دستمزد بیشتری به شما تعـلـق بـگـی

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، کارگران اعتصابی بسباران پس از حصول اطمینـان از  
ـرای   عدم اخراج نماینده خود و وعـده ای کـه کـارفـرمـا ب
افزایش دستمزدھا در روزھای باقی مانده به پایان سـال داد  
ـر سـر   حوالی ظھر دیروز به اعتـصـاب خـود پـایـان داده و ب

 . کارھایشان بازگشتند 
 
 
 

 فعالین كارگری 
 

بھمن؛ بیانیه زندانیان سیاسی به مناسبت ١٦
  بھمن٢٢

 دوباره تکرار ٥٧نگذاریم شکست انقالب 
 .شود

 سال از وعده خمینی به مردم که گـفـت   ٣٤ نزدیک به  
ـرق مـجـانـی خـواھـد بـود،   پول نفت را خواھیم داد و آب و ب

ـبـداد  ٣٤ می گذرد   ـیـن روزھـایـی اسـت ـیـش در چـن  سـال پ
شاھنشاھی که خود را سایه خدا و مردم را رعیت خانه زاد  
ـقـالب   خود و کشور را ارث پدری خویش می دانست، بـا ان
مردمی به زباله دان تاریخ انداخته شد،  اما چرا انقالبی بـه  

 شکست خورده و به اھدافش که ھـمـانـا  ٥٧ عظمت انقالب  
ـم   ـی ـرسـیـد مـی دان آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود ن
ـربـاران و نـابـودی   ـی ـتـی بـا سـرکـوب ، ت که استبداد سلطن
تشکل ھا و سازمانھا و احزاب انقالبی و ھر گونه آگـاھـی  
و تشکل مردمی، توده ھا را از رھبری سـیـاسـی رادیـکـال  
محروم کـرده بـود، و در ھـمـیـن حـال بـا مـیـدان دادن بـه  
نیروھای ارتجاعی سنتی بازار و روحـانـی فضـای ایـجـاد  
ـرو ھــای   ـری انــقـالب نــی کـرده بـود کـه در دوره اوج گــی
ـنـا   ارتجاعی انسجام و سازمانیافتگی گسترده ای داشتند ب
براین توده ھای انقالبی  تحت سلطه فکری فاشـیـسـتـھـای  

ـتـی در سـال  .  کھنه پرست قرار داشتند   ـران  ٥٧ وق   ٤  رھـب
کشور سرمایه داری آمریکا ، انگلیس ، آلمان و فرانسه بـه  
ـره   رھبری رئیس جمھور وقت فـرانسـه در نشـسـتـی در جـزی
ـنـد   فرانسوی گوادلپ به این نتیجه رسیدند کـه نـمـی تـوان
ـنـده   جلوی انقالب را در سرنگونی شاه بگیرند، در مقـابـل آی
سه گزینه داشتند که عبارت بودند سازمان فدایی ، جبـھـه  

ـیـت ( ملی و دارو دسته خمینی   ـرای  )  یـعـنـی روحـان آنـھـا ب
شکست انقالب روی روحانیت سرمایه گذاری کردند، و از  
ـر   طریق مذاکره بھشتی و بازرگان با ژنرال  ھویزر در الـجـزای

 شرط نیروھای، ارتجاعی و واپسگرا را با نـام جـعـلـی  ٤ با  
ـیـک مـردمـی   انقالب اسالمی در مقابله با انقالب دمکـرات

چھار شرط کشور ھای فوق با جریـانـات  .  پشتیبانی کردند 
ــ ادامـه  ١ :  ضد انقالبی به رھبری خمینی عبارت بودند از  

ممانعت از نابودی انقـالبـی ارتـش   -٢ بی وقفه صدور نفت   
کشتار و اعـدام    -٣ و ساواک وخلع سالم توده ھای مردم    

انقالبیونی که از کشتارھای دوره شاه جان به در برده بـودنـد   
ـتـه ھـا و    -٤  نابودی شوراھای کارگری و تـمـامـی کـمـی

ـقـالب بـه عـنـوان ابـزار   تشکلھای توده ای که در جریـان ان
مستقیم و آلترناتیو مردم در مقابله با سرکوب استبداد و بـه  

 . جھت ادامه مسیر انقالب شکل گرفته بودند  
 شرط در حقیقت تیر خالص واقـعـی  ٤ عملی شدن  این  

به انقالب بود، یعنی از طـریـق سـرکـوب و نـابـودی تـمـام  
ـقـالب   ارگانھا ، تشکلھـا و سـازمـانـھـای کـه در دوران ان
ساخته شده بودند  و ابزارھای مبارزه ی  انقالبـی مـردم در  
ـقـالب و رسـیـدن بـه حـاکـمـیـت شـورایـی   راستای ادامه ان
ـنـد  ـیـن ضـرورت حـیـاتـی داشـت . دمکراتیک مستقیم از پای

ـبـول ایـن  .  پیروزی و ادامه انقالب را غیر ممکن کردند  با ق
ـرال   ـب ـی شروط توسط بازرگان نماینده دالالن و کاسه لیـسـان ل
ـرا مـذھـبـی   ـت ـنـده اول مذھبی نھضت آزادی  و بھشتی نمـای
ھای ضد انقالبی و ارتجاعی، قیام توده ھای انقالبی فقـط  
در تھران به نتیجه اصولی رسیده و ارتـش را شـکـسـت داد  
ـیـز   اما قبل از اینکه توده ھا بتوانند در دیـگـر شـھـر ھـا ن
ـنـکـه   ـیـغ ای ـل ـب دست به قیام مسلحانه بزنند، ضد انقالب با ت

ـقـالب شـدنـد  بـا  .  انقالب پیروز و تمـام شـده مـانـع ادامـه ان
وساطت جھان سرمایه داری میان بـازمـانـدگـان  حـکـومـت  
شاه با ارتجاع مذھبی برای نجات سرمایه داری تـوافـق بـه  
عمل آمد، در نتیجه ارتش به دستور رئیس ستاد مشـتـرک،  
ارتشبد قرنی بر اساس دستور قبلی غربـی ھـا و یـکـی از  
ـرگشـتـه و   شروط مورد توافق، در ھمه جـا بـه پـادگـانـھـا ب
ساواک دست نخورده باقی ماند، تا توسط حکومت جـدیـد  

بالفاصله حاکـمـیـت ضـد  .  علیه انقالب به کار گرفته شود 
ـران   انقالبی جدید  فرزند نامشروع انقالب شکسـت خـورده ای

) سرمایه دار جھانی  ( که حاصل وصلت روحانیت  و غرب  
  ٥٧  بـھـمـن  ٢٧ بود به نام دین و انقالب با اولین فرمـان در  

تمام سالح ھا را از دست انقالبیون که تنھا ضـامـن واقـعـی  
امکان ادامه انقالب توسط طبقه انقالبی بود در آوردنـد، بـا  
ـپـن   ترکیبی از توھم و عوامفریبی اقشار سنتی  ھمراه با لـم
ھا، تحت رھبری جریانات مختلف ارتجاع حـاکـم ھـمـراه بـا  
ـیـسـت ھـا و   ھمـکـاری و خـوش خـدمـتـی ھـای اپـورتـون
رویزیونیست ھا با استفاده از ارتش و ساواک و بـانـد ھـای  
مسلح خصوصی و مافیای خان خانی جـدیـد حـمـلـه ھـمـه  
جانبه و گسترده ای علیه تمام سـنـگـرھـا و دسـتـاوردھـای  
ـقـالبـی و   انقالب شروع شد، ضد انقالب  با کشتار افـراد ان
ـقـل   نابودی تمام آزادی ھای دمکراتیک ، تشکلھای مسـت
توده ای و به خون کشیدن کردستان و ترکمن صحرا خیانـت  
ـبـات   خود به مردم ایران و خدمـت بـه سـرمـایـه داری را اث

اما مسئله اساسی این اسـت  .  کرد، که ھمچنان ادامه دارد 
که چه درسھای می توان برای استفاده در انقالب آتـی از  

اول اینکه آتشفشان مـبـارزه تـوده ھـا   .   این شکستھا گرفت 
تنھا به شکل انقالب و نابودی  استبداد و بـھـره کشـی از  

سـراسـری مـمـکـن    -طربق اعتصابات و تظاھرات  سیاسی  
ـری  .  خواھد شد  بدون تشکیالت و  برنامه  سیـاسـی و رھـب

انقالبی از طریق احزاب ، سازمانھا و تشکلھای رزمنده کـه  
ـیـجـه بـدون   ـت ـنـد و در ن نماینده منافع طبقاتی توده ھـاھسـت
ـقـالب صـد در صـد بـه   شناخت اھداف و مسیر انقالب ، ان

ـنـھـا بـا نـابـودی تـمـام  .   شکست کشیده می شود   دوم، ت
ـنـی ارگـانـھـای   ـبـداد و جـایـگـزی ارگانھای سرکوب و اسـت
ـتـه ھـا و   مردمی برآمده از دل انقالب مانند شوراھا ، کـمـی
میلیشیای مسلح مردمی و اتحادیه ھـا و سـنـدیـکـاھـا بـه  
ـم تـوده ھـا در اداره   ـی ـق عنوان ابزار اعمال حـاکـمـیـت مسـت

سیاسی  جامعه، انقالب می تـوانـد  _  نظامی    -اقتصادی  
.  به بار نشسته و دستاوردھایش را حـفـظ و تـداوم بـخـشـد  

ـبـی   ـری سوم، بدون طرد وافشای توطئه و خـیـانـت و عـوامـف
ـیـسـت ھـا   اصالح طلبانه لیبرالھا، اپورتونیست ھا و رویـزیـون
ـر چـھـره زده   ـبـداد و مـاسـک ب که به عنوان دستیاران است
ـتـخـابـات آزاد   ھای حامی دروغین آزادی ، دمکراسی و ان
ھستند، نتیجه  ھمکاری ضد انقالبیون فوق تداوم حاکمیـت  
بھره کشی و دیکتاتوری است که اگر آنـھـا افشـا و طـرد  
نشوند ھیچ انقالبی شانس پیروزی واقعی ندارد، ھـر گـونـه  
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ـقـش  .  تغییر به صورت ظاھری و تغییر مھره ھا خواھد بـود  ن
ـیـت جـھـت فـریـب مـردم در   لیبرالھا در ھمدستی بـا روحـان

 ، و نقش آنھا به ھمراه بـخـشـھـای سـازشـکـارانـه  ٥٧ انقالب  
  ٨٨ اصالح طلبان در اتحاد با ارتجاع در دوره خاتمی و سال  

ـنـاب نـاپـذیـری   روشنگر این مسئله  بوده ونشان دھـنـده اجـت
ـنـکـه  .  طرد و افشای آنھا می باشد   ـرغـم ای ـی چـھـارم، عـل

ـرده و   انقالب در شرایط حکومتھای استبدادی خصلت گسـت
ھمگانی و پوپولیستی می بـاشـد، امـا ھـر گـونـه در ھـم  
آمیزی منافع طبقاتی گروھھای اجتماعی مانند کـارگـران  
، الیه ھای متوسط و سرمایه داران به نام مذھب ، ملـت و  

به سو استفاده  کاریزماتیکـی جـریـانـات ضـد  "  نژاد عموما 
ـقـاتـی   مردمی و نابودی آزادیھای دمکراتیک و منافع طـب

ـنـش قـانـونـمـنـد و  .  گوناگون منجر می شود  ـریـن گـزی بھـت
سازمان یافته گروھھای اجتماعی بر اساس منافع طبقاتـی  
آنان است که در ابزار ھای مبارزه یعنی سازمانھا و احـزاب  
و تشکلھای سیاسی متجلی می گردد، ایـن ابـزار ھـا در  
ـقـش آنـھـا   گرو  مبارزات انقالبی می باشد، بنا به وضع و ن

اجتـمـاعـی مـوجـود از   -در انقالب و ساختار ھای سیاسی  
.  دل انقالب بیرون آمده و جایگاه مشخصی خواھنـد داشـت  

پنجم، انقالب کار عموم توده ھاست و آزادی مردم به دسـت  
کس نخارد پشت من جز نـاخـن  ( خودشان ممکن می شود، 

ـفـکـران  ).  انگشت من   ششم، گروھھـای سـیـاسـی ، روشـن
انقالبی بدون ارتباط زنده و سازمان یافته با مـبـارزات مـردم  
و بدون درک اینکه وظایف آنـھـا بـه عـنـوان بـخـش آگـاه،  
پیشرو، منضبط و جسور زحمتکشان، سازمان دھی و ارتقـاع  
نبرد مردم علیه استبداد و بھـره کشـی اسـت، کـه بـایـد از  
طریق شناخت اشکال مبارزه ، اشکال تشکلھای مـبـارزاتـی  
ـرنـامـه گـردد،خـالـصـه   ـرد فـوق طـراحـی و ب ـب متناسب با ن
ـبـاط   ـقـالبـی بـدون ارت ـفـکـران ان گروھھای سیاسی و روشـن
تنگاتنگ با مردم، عین ماھی جدا از دریـا مـحـکـوم بـه  

ـرات اسـاسـی  .   مرگ ھستند   ـی درس ھفتم، اینکه پایه تغی
ـقـالب و   ھر کشور فقط و فقط در داخل آن کشور توسط ان
ـقـش   ـرونـی ن ـی مبارزات توده ھا رقم می خـورد و عـوامـل ب
فرعی دارد، ھر گونه القای نقش حامی خارجی از شـکـل  
گیری انقالب و قـدرت مـبـارزاتـی و خـود بـاوری مـلـی  

ـم،  .  کاسته و به ادامه دیکتاتوری کمک می کنـد   ھشـت
مردم که عکس خمینی را در ماه می دیـدنـد، و مـردمـی  
که آیت اله ھا را مقدس کرده بودنـد، حـتـی در رفـتـن بـه  
دستشویی مقلد آنھا بودند به خود آمده و دریافـتـه انـد کـه  
روحانیت حاکم به ھمراه سردارانشان خدا و پیغمبر و امـام و  
ـیـاردی   ـل ایمان آنھا را در خدمت بـھـره کشـی و غـارت مـی
ـیـاد ،   ثروتھای ملی به بھای بیکاری ، گرسنـگـی ، اعـت
تن فروشی ، کلیه فـروشـی و خـانـه بـه دوشـی مـردم بـه  

ـنـده  . خدمت می گیرد  والیت مطلقه فقیـه بـه عـنـوان نـمـای
ـر ایـن چـپـاول  " انحصاری خدا و امام زمان صرفا  پوششی ب

ـبـداد و بـھـره  . است  با تمامی این اوصاف در مبارزه بـا اسـت
کشی، مردم برای بـه دسـت آوردن نـان، آزادی ، عـدالـت  

ـیـک شـورایـی  ... اجتماعی و  در جھت حاکمـیـت دمـکـرات
ـر   زحمتکشان ھر روز بیش از پیش آگاه ، متحد ، با تجربه ت

ـرد،  .  و سازمان یافته تر مـی شـونـد  ـب الزم اسـت، در ایـن ن
ـقـالب چـنـان   مردم با درس گرفتن از تجارب تلخ شکست ان

رمـز  .  ھشیار شوند که دوباره از چاله در آمده به چاه نیفتند 
موفقیت توده ھا در شکل انقالبی دادن به مبارزاتشان ، در  

ـیـشـان و در تشـکـل و   ـقـات آگاھی روز افزون از منافع طـب
ـران  .  سازمان یافتگی شان نھفته است   ـقـالب ای زنـده بـاد ان

زنده باد زحمتکشاناحمد تمیمـی، صـالـح کـھـنـدل، شـاھـرخ  
نژاد،افشین حیرتیان،    رسـول بـداغـی  ...  زمانی، موسی  
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ  . زندان گوھر دشت  توریع  از کـمـی

 زمانی  
 

جلب حمایت بین المللی از سندیکای 
 کارگران شرکت واحد وظیفه ماست

ـبـط بـا سـنـدیـکـای  ٧  فوریه؛  در رابطه با مسائـل مـرت
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که پـس از  
ـئـت   اطالعیه برکناری آقای منصور اسانلـو از ریـاسـت ھـی
ـلـی در   ـیـن الـمـل مدیره این سندیکا پیش آمده است، اتحاد ب
حمایت از کارگران در ایران الزم می داند اعالم کـنـد، جـدا  
ـیـان، لـحـن و نـاروشـنـی   از مالحظاتی که در مورد شیوه ب
ـلـو   ـرکـنـاری آقـای اسـان ھای اطالعیه سندیکا در مـورد ب
وجود دارد، اتحاد بین المللی به حق ھیئت مدیره سندیـکـای  
ـران   ـقـل کـارگـری در ای واحد به عنوان یک تشـکـل مسـت
برای تصمیم گیری در امور داخلی خود احترام میـگـذارد و  
ـلـی   کماکان ھمچون سالیان گذشته به جلب حمایت بین المل
کارگری از مبارزات و حقوق سندیکای کارگـران شـرکـت  
ـران   واحد و کلیه فعالین و تشکالت مستقل کارگری در ای

ـیـن و  . ادامه خواھد داد  ـره و فـعـال امیدواریم که ھیئت مـدی
ـنـد بـا   کلیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بتـوان
ـفـعـت   ـنـای مـن ـر مـب درایت، پشتکار و فعالیتھای شفـاف ب
طبقاتی کارگران بر ھر گونه مشکـالت داخـلـی سـنـدیـکـا  

ما ھمچنین از آقای منصور اسانلو به عـنـوان  .   غلبه کنند 
ـران بـه خـاطـر   یکی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ای
مبارزات و از خود گذشتگی ھـای ایشـان در سـال ھـای  
گذشته قدردانی می کنیم و برایشان در ھر جای دنیـا کـه  

 .باشند آرزوی موفقیت و سربلندی داریم 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت
 

 ٦کارگران اداره راه کھگیلویه و بویراحمد 
 اند          ماه حقوق دریافت نكرده

ـر از  ١٦  بھمن ایلنا،در حالیکه تا رسیدن سال جدید کـمـت
 روز دیگر باقی است، حقوق شش ماه گذشته كـارگـران  ٥٠ 

ـلـویـه و   پیمانی و خدماتی اداره کل راه و شھرسازی کھگـی
براساس ایـن گـزارش، اضـافـه  . بویراحمد پرداخت نشده است 

ـر از ایـن  ٢٠٠ کاری از ابتدای سالجاری تـاکـنـون بـه   ـف  ن
 .كارگران  پرداخت نشده است 

 
 کارگر راه آھن  ھفت ١٨٠٠خرمشھر 
 فته اند حقوق نگر

 کارگر فعال در احداث پل راه آھـن ایـن شـھـر،  ١٨٠٠  
بنا بر گـزارش  .  فقط چھار ماه اول امسال حقوق گرفته اند  

ایلنا، نماینده خرمشھر گفته است بودجه این طـرح عـمـرانـی  
پرداخت شده است اما کارگران آن ھفت ماه است که حقـوق  

 .   دریافت نکرده اند 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 
 نفر از کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا ١٨٠

 بیکار شدند
ـنـکـه بـازگشـت  ٢٠  بھمن براساس این گزارش،علیرغم ای

بکاراین کارگران مقررشده است،ھنـوزایـن کـارگـران دعـوت  
 .بکارنشده اند و کماکان در بیکاری بسرمی برند 

 
 نا امنی محیط كار

 
تھران؛ كارگر افغان در اثر گاز گرفتگی 

 !جانباخت
ـقـه در خـیـابـان  ٢١  ـنـج طـب بھمن؛طبقه سوم ساختمانی پ

کوچـه سـھـیـل روی در    -خیابان بھار غربی   -سردار جنگل 
ـر از    یكی  از اتاق  ـف ھای استراحت جمعی از کارگران سـه ن

كارگران بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند كه یكی از آنھـا  
 .ساله جانباخت ١٩ كارگر افغان  

 
 تھران؛ یك كارگر افغان جانباخت

ـر آتـش سـوزی یـك كـارخـانـه واقـع در  ٢٠  بھمن؛ در اث
انتھای دارآباد در شـرق تـھـران یـك كـارگـر افـغـانسـتـانـی  

ـیـز  ٢٧  ساله جانباخت و در نفر از مـامـوران آتـش نشـانـی ن
 . مصدوم شدند 

 
ریزش معدن درکرمانشاه، جان کارگر 

 جوان را گرفت
بھمن؛ ریزش یک معدن سنگ در حومه کالنشـھـر  ١٨ 

 ساله  اھـل و سـاکـن  ٢٧ کرمانشاه و مرگ یک کارگر  
 .استان زنجان 

 
نبود وسایل ایمنی کار، جان کارگری را 

 گرفت
بھمن؛ ک ردپا، در تھران یک کارگر اھـل ک ردسـتـان  ١٨ 
ـنـدی،  "  داود رستمی "به نام   ـل فرزند یوسف در اثر سقوط از ب

ـنـگ   عـرب " وی از اھالی روستای  .  جان سپرد  شـھـرسـتـان  "  ل
علت مرگ این کارگر ساختمانی، نبود حفـاظ و  .  سقز بود 

 .کاله ایمنی در حین کار عنوان شده است 
 

مرگ یک کارگر در کارخانه کاغذ کار 
 كسری یزد

در   «کاغذ کـار كسـری »بھمن؛  اکارگر کارخانه  ١٦  
ـر  ٢١ شھر صنعتی یزد علی ذولمعالی، كارگر    سالـه، تـعـمـی

ـر   کار شاغل در کارخانه کاغذ کـار یـزد در حـیـن تـعـمـی
 .دستگاه غلطک کشته شده است 

 
 كارگران زندانی

 
انتقال فعالین بازداشتی در مھاباد به 

 دادگاه برای آخرین دفاعیات
ــی  ١٩  ــازداشــت ــده، اعضــای ب ــه گــزارش رســی ــھــمــن؛ ب ب
ی ھماھنگی در مھاباد برای آخـریـن دفـاعـیـات بـه    کمیته 
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ـبـه  .  دادگستری مھاباد منتقل شدند  واحد سیده روز یـکـشـن
 و محمد موالنایی و یـوسـف آب خـرابـات روز  ١٥/١١/٩١ 

ـری  ١٦/١١/٩١ دوشنبه   ـرسـی بـه دادگسـت  برای آخرین بـازپ
ـیـن  .  مھاباد منتقل شده و به دفاع از خود پرداختند  این فـعـال

کارگری یک ماه است که توسط اداره اطالعات مـھـابـاد  
 روز پیش به زندان مـرکـزی مـھـابـاد  ٢٠ بازداشت شده و از  

ـفـی بـه سـر    منتقل شده  ـی اند و ھـنـوز در وضـعـیـت بـالتـکـل
ـیـمـاری از  .  برند   می  ـیـل ب ھمچنین محمد موالنـایـی بـه دل

وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست و سالمت وی در  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته .  خطر است  ی ھماھنگی ب
ھــای کــارگــری، خــواھــان آزادی فــوری مــحــمــد    تشـکــل 

مـوالنـایـی، واحــد سـیـده و یـوسـف آب خـرابـات اعضــای  
ـر کـارگـران   بازداشتی خود در مھاباد و ھمچنین آزادی سای

 .و فعالین وزندانیان سیاسی می باشد 
 

 گزارش
 

 گزارشی از کارخانه پویا غرب
ـرق  ١٩  بھمن؛ کارخانه پویا غرب تولید کننده کابلھای ب

و مخابرات واقع در شھر صنعتی کرمانشاه برای مدتـی بـه  
طـبـق  .  علت نداشتن تولید به طور کلی تـعـطـیـل شـده بـود 

گزارش رسیده از دو ھفته گـذشـتـه کـارگـران ایـن شـرکـت  
دوباره در محل کار حاضر شده اند ولی ھمچنـان کـارخـانـه  

ـبـال دارای  .  بدون تولید بسر می برد    ٤٥٠ ایـن کـارخـانـه ق
انـجـمـن  .   کـارگـر دارد ١٥٠ کارگر بوده امـا حـاال فـقـط  

 صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه   
 

مختار خاطری یكی از كارگران محبوب  
 شھر كامیاران جانباخت

بھمن؛ مختار خاطری در حالیكـه ھـمـراه ٢٠
سـالـه اش عـازم اھـواز ٩با ھمسر و فرزند 

بود، توسط مزدوران جنـایـتـكـار جـمـھـوری 
اسالمی با راه بندان   در مسیر اندیمشك ـ 
اھواز  مورد حمـلـه افـراد انـتـظـامـی قـرار 
گرفته و با اصابت سـه گـلـولـه بـه او جـان 

جانباختن مـخـتـار خـاطـری كـارگـر . باخت
محبوب در كامیاران را به ھمسر، فـرزنـد و 
خانواده و مردم شھر كـامـیـارن   تسـلـیـت 

ــیــم ــگــوی ــ كــارگــر . ( مــی ــار كــارگــری ـ اخــب
 ) كمونیست

 
 اخبار بین المللی

 
 پرستاران اعالم اعتصاب عمومی -اردن 

ـرسـتـاران اردن   Ammon Newsبه گزارش   انـجـمـن پ
ــه  ٢٥ اعـالم کـرد کـه روز   ــد ٧ (  فـوری ـن ــه  )   اســف دسـت ب

ـرای روز  .  اعتصاب سراسری خواھد زد  این اعتصـاب کـه ب
 فوریه در نظر گرفته شده بود با انـجـام مـذاکـراتـی کـه  ٤ 

ـرد   احتمال در نظر گرفتن مطالبات پرستاران را در نـظـر بـگـی
پرستاران اعالم کـرده انـد کـه ایـن آخـریـن  .  به تعویق افتاد 

ضرب العجل است و اینبار اعتصاب به تعویق نخواھد افتـاد  
مگر اینکه دولت اقداماتی در جھت بھبود وضعیت آنھـا در  

آنھا خواھان افزایـش دسـتـمـزد، بـھـبـود شـرایـط  .  نظر بگیرد 
ھـای دیـگـر    کاری خود و دریافت پاداش یکسان بـا بـخـش 

ـنـد کـه از  .  دولتی ھستند  پرستاران دولت را مـتـھـم مـیـکـن
کند و ھر بـار فـقـط    ھایشان خوداری می   پرداختن به خواست 

 .با قول و وعده آنھا را سر میدواند 
 

کارگران  پیروزی نسبی -آفریقای جنوبی 
 بخش کشاورزی

ــران بــخــش کشــاورزی در   AFPبــه گــزارش   کــارگ
 درصدی دسـتـمـزد  ٥٢ آفریقای جنوبی موفق شدند افزایش  

ھـا مـبـارزه و    این امر پس از مـاه .  را به دولت تحمیل بکنند 
ـر اسـاس ھـمـیـن  .  درگیری با نیروھای پلیس مـیـسـر شـد  ب

گزارش از اول ماه مارس دستمزد روزانـه ایـن کـارگـران از  
افـزایـش  )   دالر ١١.٧٧ ( راند  ١٠٥ به  )  دالر ٧.٧٤ ( راند  ٦٩ 
 ھـزار کـارگـر  ٧٠٠ این افزایش دستـمـزد شـامـل  .  یابد   می 

اتـحـادیـه کـارگـری ایـن  .  شاغل در ایـن بـخـش مـیـشـود 
ـرای زنـدگـی  ـر    کارگران اعالم کرده است که مـبـارزه ب بـھـت

ادامه خواھد یافت چون این دسـتـمـزد ھـنـوز کـفـاف یـک  
ـر  .  شرافتمندنه را نمیدھد   زندگی  ـراب این کارگران خواھان دو ب

 .ھا شده بودند   شدن دستمزد 
 
تھدید کارکنان رادیو و تلویزیون به  -یمن 

 اعتصاب
  ١٤ (  فـوریـه  ٢ روز   National Yemenبه گزارش   

ـیـاد    کارکنان رادیو و تلویزیون در مقابل درب اصلی )  بھمن  بن
ـراض    عمومی  رادیو و تلویزیون تجمع کـرده و دسـت بـه اعـت

ھـای عـقـب افـتـاده و    آنھا خواھان دریـافـت دسـتـمـزد .  زدند 
تعدادی از آنھا بیـش از  .  ھمچنین استخدام دائم خود ھستند 

ھمـچـنـان بصـورت     سال است که مشغول کار ھستند ولی ٨ 
ـنـد    این کـارکـنـان مـی .  روزمزد حقوق دریافت میکنند  گـوی

 کارگر موسسه رادیو و تلویزیون االیمان، یمن و  ٦٥٠ حداقل  
در  .  صبا چند ماه است که دستمزدی دریـافـت نـکـرده انـد 

حین حال مدیر رادیو و تلویزیون گفته اسـت کـه چـنـانـچـه  
کارکنان دست از اعتراض برندارند، آنـھـا را اخـراج خـواھـد  

ـرچـیـدن فسـاد اداری  .  کرد  این کارکنان ھمچنین خواھان ب
ھـای    گوینـد کـارکـنـانـی کـه از خـانـواده   آنھا می . شده اند 

ـری   مدیران موسسه ھستند، ھـم از مـوقـعـیـت کـاری بـھـت
ـنـد   برخوردارند و ھم دستمزد  . ھایشان به موقع دریافت میـکـن

ھـای پـوچ    معترضین تھدید کرده اند کـه چـنـانـچـه وعـده 
شـود،    توجھی   مدیریت ھمچنان ادامه یابد و به مطالبتشان بی 

 .  دست به اعتصاب خواھند 
 

اعالم اعتصاب کارکنان شرکت  -اسپانیا 
 ھواپیمایی ایبریا

ـریـا از    اتحادیه  ـب ھای کارگری خطوط ھـوایـی مـلـی ای
ـر داده ١٥ برنامه خود برای برگزاری اعتصاب   . انـد    روزه خـب

ـیـن خـطـوط    اتحادیه  ـنـی و خـدمـه کـاب ھای کارکنان زمـی
اعـالم  )   بـھـمـن ١٨ (  ژانویـه  ٦ ھوایی اسپانیا روز چھارشنبه 
 و  ٨  و  ٤  فـوریـه و  ٢٢  تا  ١٨ کردند، در فاصله روزھای  

ـرنـامـه اتـحـادیـه .   مارس اعتصاب خواھـنـد کـرد ٢٢  ھـای    ب
کارگری خطوط ھوایی اسپانیا برای برپایی اعتصـاب پـس  

ـنـد بـا مـقـام   از آن اعالم شد که آن  ھـای شـرکـت    ھا نتوانست
ـرسـنـد   درباره کاھش نیروی انسانی و ھزینه  . ھا بـه تـوافـق ب

ایبریا به ھمراه بریتیش ایرویز، بخشی از گروه خطوط ھوایـی  
ـر از    به شمار می  (IAG)المللی    بین  آید که در نـھـم نـوامـب

 درصـدی  ٣٥  تا  ٢٥  کارمند و کاھش  ٤٥٠٠ کاھش    طرح  
سه اتحادیه بزرگ در  .  حقوق کارکنان این شرکت خبر داد 

،   (CCOO)ھـای کـارکـنـان    اسپانیا موسوم به کمیسیـون 
ـبـانـان خـط   (UGT)اتحادیه عمومی کارکنان   اتحادیه خـل

اعتراض و مخالفت خـود را بـا   (SEPLA)ھوایی اسپانیا  
شرکت مادر ایبریـا بـه اتـحـادیـه  .  اند   ھا اعالم کرده   این طرح 

ھای کارگری تا پایان ژانویه مھلـت داده اسـت تـا دربـاره  
ـتـه اسـت، بـه  .  کاھش دستمزدھا به توافق برسند  ایبریـا گـف

ـرنـامـه   دلیل بحران اقصتادی در اسپانیا و منـطـقـه یـورو ، ب
ـیـل  .  کاھش دستمزدھا ضروری است  ـیـا بـه دل دولـت اسـپـان

ـریـن صـدمـه آن را اقشـار   اتخاذ سیاست ریاضتی که بیشت
شوند، با اعتراضات شـدیـدی    متوسط و کارگر متحمل می 

 .روبروست 
 

تظاھرات ھزاران نفر برای  -اندونزی 
 بھتر زندگی

  ٦ ھا ھزار نفر روز چھار شنبـه    به گزارش خبرگزاریھا ده 
 شـھـر بـزرگ  ٥ در جاکارتا و حـداقـل  )   بھمن ١٨ (فوریه  

آنـھـا خـواھـان افـزایـش  .  اندونزی دست بـه تـظـاھـرات زدنـد 
درمانی برای ھـمـه و حـق بـازنشـسـتـگـی    ھا ، بیمه   دستمزد 

ـنـه    این کارگران می .  برای ھمه ھستند  گوینـد بـا ایـن ھـزی
ـنـد بـه ھـیـچ وجـه    ھایی   ، دستمزد   زندگی  که دریافت میکـن

کـارگـران اعـالم  .  شرافتمندنه را نمیدھد   کفاف یک زندگی 
بشـود اقـدام    توجـھـی   کرده اند که چنانچه به مطالباتشان بی 

 فوریه با دست زدن به راھپیمـایـی خـواھـد  ٢٦ بعدی در روز  
بود و اگر تا آخر ماه آوریل دولت اقدام مثبتی از خود نشـان  

کـارگـران در  )  کـارگـر   روز جـھـانـی (   ندھد روز اول مـاه مـه 
سراسر اندونزی دست به یک اقـدام ھـمـاھـنـگ و بسـیـار  

 .وسیع خواھند زد 
 

 
 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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